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Zarząd emitenta informuje, iż w dniu 31.12.2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Uchwałą nr 8/2013 odwołało z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Pana Dariusza Gęsiora.

Zarząd dziękuje Panu Gęsiorowi za wieloletnią współpracę.

Zarząd zawiadamia także, iż w dniu 31.12. 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. czterech
nowych członków:
• Pana Krzysztofa Matelę
• Pana Sławomira Rybkę
• Pana Leszka Bulkowskiego
• Pana Tadeusza Sasaka

Kadencja każdego z w/w Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata i zakończy się
31.12.2016r.

Krzysztof Matela
Doktor nauk społecznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie). Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończył
studia podyplomowe z zakresu Psychologii Biznesu na Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Jako wykładowca współpracuje ze Szkołą Główną
Handlową w Warszawie oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.

Pan Matela od 1995 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu EGB Investments S.A., jest
także Prezesem Zarządu EGB Sp. z o.o. Współzałożyciel Polskiego Związku
Windykacji, w latach 2003 - 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Związku, od 2010
roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady PZW. W 2005 roku został kanclerzem
loży bydgoskiej Business Centre Club, dwa lata później został wiceprezesem tej
organizacji. Od 2010 do 2012 roku był członkiem Komitetu Konferencji
Przedsiębiorstw Finansowych. W latach 2002 - 2010 pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Ekopol Górnośląski Holding SA.
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Obecnie Pan Matela jest członkiem organów zarządzających poniższych Spółek:
• od 1995 r. - Prezes Zarządu EGB Investments S.A.,
• od 2010r. - Prezes Zarządu EGB Sp. zo.o.,
• od 2011r. - Wiceprezes Zarządu EGB Nieruchomości sp. z o.o.
• od czerwca 2013r. - Członek Rady Nadzorczej Szpital Praski sp. z.o.o.

Zgodnie z informacjami w oświadczeniu w okresie ostatnich pięciu lat Pana Matela
nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono wobec Niego
sądowego zakazu działania jako członka organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego. W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie
pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do
podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.Nie
prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Sławomir Rybka
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym uzyskał tytuł
magistra na Wydziale Prawa i Administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w
zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Od 1993 roku Pan Rybka był szefem marketingu w VauPe Sp. z o.o., rok później
został wspólnikiem w Biurze Finansowo-Prawnym FIDES s.c. Obecnie jest
wspólnikiem w trzech spółkach, a także sprawuje funkcje Członka Rady Nadzorczej.
Spółki prawa handlowego, w których Pan Rybka jest członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:
• Od 1996 r. Wspólnik Wena Sport Factory Sp.J.
• Od 1997r. Wspólnik Fides Rybka i Wspólnicy Sp. J (dawniej BPE Fides s.c)
• Od 2010 - Członek Rady Nadzorczej EGB Investement S.A.
• Od 2013 - Wspólnik w Vision One Sp. z.o.o
• Prefabet Białe Błota S.A.- Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat Pana Rybka nie
został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono wobec Niego
sądowego zakazu działania, jako członka organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu
zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w
upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. Nie prowadził działalności, która
jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki
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kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie
figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Leszek Bulkowski
W latach 1993-1999 Dyrektor ds. Handlowych Platan Sp. z o.o. Obecnie Prezes
Zarządu dwóch Spółek świadczących profesjonalne usługi z zakresu księgowości,
zagadnień podatkowych, a także szeroko rozumianego prawa gospodarczego i
administracyjnego oraz Członek Rady Nadzorczej w Stylehotels Sp. z o.o.
Spółki prawa handlowego, w których Pan Bulkowski jest członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:
• Od 2001r. - Prezes Zarządu -Grosch Księgowi i Prawnicy Sp z o.o. w Katowicach;
• Od 2011r. - Prezes Zarządu - Grosch Księgowi i Biegli Rewidenci Sp z o.o. w
Katowicach;
• Od 2013r. - Stylehotels Sp. z o.o. w Siemianowicach - Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat Pana Bulkowski
nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono wobec Niego
sądowego zakazu działania, jako członka organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego. W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie
pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do
podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. Nie
prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Ryszard Sasak
Absolwent politechniki Śląskiej. Prowadzi biuro doradztwa i usług finansowych
"RTM". Wcześniej współpracowała z firmami Kanclerz Sp. zo.o. oraz ING Bank
Ślaski. Dzięki dużemu doświadczeniu w zarządzaniu zasiada w organach
zarządczych kilku Spółek.
Spółki prawa handlowego, w których Pan Bulkowski jest członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:
• 2010- do 06.2011 - Prezes Zarządu- Med-Pro Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie
• Od 2002r. Ado-Med Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu,
• Ado-Med Sp z o. o. SK,
• Stylehotels Sp. z o. o. Członek Rady Nadzorczej,
• AMG Silesia Sp. z o. o., Wiceprezes Zarządu,
• AMG Silesia Sp. z o. o. SK, Wiceprezes Komandytariusza,
• Elstim Sp. z o. o., Wiceprezes Zarządu,
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Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat Pana Bulkowski
nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono wobec Niego
sądowego zakazu działania, jako członka organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełnił
funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do
podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. Nie
prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
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