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Звiт про дiяльнiсть KoMiTeTy з управлiння ризи и

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНIЙ КОМЕР нк "конкорд"
за IV квартал 2021 року

Протягом fV кварта,ту 2021 року (надалi - звiтний перiод) KoMiTeT з управлiння ризиками
Наглядовоi ради Баrжу (да,ri - KoMiTeT) здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi Положення про KoMiTeT з

управлiння ризика}{и НаллядовоТ ради АКlЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДКЦlОНВРНИЙ
комврЦlЙrш,шi БАнк 'конкоРД" (лалi - Балк1, Статуry Банку, Принципiв (Кодексу) корпоративного

управлiння Банку, Положення про Наглядову радr Ба-тlку.

KoMiTeT дiяв з метою ефективного управлiння ризиками Банку.
Персональн ий склм KoMiTery:

Голова KoMiTery: Капустiн IBaH Вадимович (неза.лежний член НаллядовоТ ради);
Члени Комiтgгу:
- Адамський Паь,rо Самуihович (незалежний ч.гtен НаглядовоТ ради);
- Мiняйло Валентин Францевич (,r.пен Наглядовоi ради).

Протягом звiтного перiоду бiльшiсть членiв KoMiTeTy особисто брали участь у засiданнях KoMiTery.

Провелене засiланrrя KoMiTery визнане правомочним. оскiльки в них брала участь бiльше половини його

сt(,.Iаду.

Засiданrrя KoMiTery проводились в Mipy необхiдностi.
Протягом звiтного перiоду вiдсупri :

- рiшення, вiд прийнятгя яких ч.lIeH KoMiTeTy вiдмовився, оскiльки конфлiкт iHTepeciB не давав

змЬги повною мiрою виконати своi обов'язки в iHTepecax Банцу;
- повiдомленi членом KoMiTery випадки про наявrrий у нього або потенцiйний конфлiкт iHTepeciBl

- пiдтвердженi факти неприйнятноi поведiнки члена KoMiTery (уключаючи Ti, що повiдомленi

конфiденцiйним шляхом).
Протягом звiтного перiоду вiдбулося 1 (одне) засiдання KoMiTeTy, на якому розгляrryто 2 (лва)

питання, вiднесених Положенням про KoMiTeT з управлiння ризиками НаглядовоТ ради АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА 'АКLцОНЕРНИЙ КОМвгrцIhЛШl БАНК "КОНКОР,Щ" до компетенцii KoMiTery, а саме:

1. Попереднiй розгляд та атlа.лiз звiry про стан та тенденцii ризикiв АТ <АКБ <КОНКОР!> за

3-й квартал 2021 року.
2. Попереднiй розгляд та анал iз звiry про стан та те}ценцii компласнс ризику та результатiв
стрес-тесTування комrтлаенс-ризику за З-й KBapTa;r 2021 року.
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