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Dane szczegółowe:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 11.09.2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając
na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 6 w zw. art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, powołała
Uchwałą nr 3/2013 z dnia 11.09.2013 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana
Mirosława Mosóra. Zarząd Ruchu Chorzów S.A. informuje również, iż Rada Nadzorcza
Emitenta, uchwałą nr 4/2013 z dnia 11.09.2013 r. powołała na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu Pana Marka Glogazę.
Pan Marek Glogaza jest absolwentem Wydziału Handlu Transportu i Usług Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, na której ukończył także studia podyplomowe o
specjalności Organizacja i Zarządzanie. Na początku swojej zawodowej drogi
związany był z górnictwem. Pierwsze szlify menadżerskie zdobywał w Nadwiślańskiej
Spółce Węglowej S.A. z/s w Tychach. Marek Glogaza może wykazać się bogatym
doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania spółkami oraz kierowania
zespołami, które wdrażały nowoczesne strategie rozwoju i restrukturyzacji
przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że Pan Glogaza zarządzał już spółką działającą w
branży sportowej w 2011 r. pełniąc na początku funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, a następnie od listopada 2011 r. do 2013 r. sprawując funkcję Prezesa
Zarządu TS Podbeskidzie S.A. z/s w Bielsku-Białej. W trakcie swojej kariery
zawodowej z powodzeniem kierował m.in. Spółką P.P.H. Prefabet Bielsko - Biała Sp. z
o.o. z/s w Bielsku-Białej, Śląską Wytwórnią Wódek Gatunkowych "Polmos" S.A. z/s w
Bielsku-Białej, Okulską Fabryką Naczyń Emaliowanych S.A. z/s w Olkuszu czy spółką
Technologie Buczek S.A. z/s w Sosnowcu. Pan Marek Glozaga od 2012 r. jest arbitrem
Piłkarskiego Sądu Polubownego. W Ruchu Chorzów S.A. będzie piastował stanowisko
Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Finansowego.
W ostatnich trzech latach sprawował funkcję Prezesa Zarządu-Dyrektora
Zarządzającego w P.P.H. Prefabet Bielsko-Biała Sp. z o.o. z/w , wspomnianą wyżej
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od listopada 2011 r. funkcję Prezesa
Zarządu w TS Podbeskidzie S.A. z/s w Bielsku-Białej, jak również zasiadał w Radzie
Nadzorczej spółki Ekstraklasy S.A. z/s w Warszawie.
Pan Marek Glogaza nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji
członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów
będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat. 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.
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Pan Mirosław Mosór był w latach 1987-1997 Zawodnikiem I Drużyny "Ruchu" Chorzów,
z którą zdobył w 1989 r. Mistrzostwo Polski oraz w 1996 r. Puchar Polski. Był również
Zawodnikiem takich drużyn jak Wawel Kraków, czy Vistula Garfield. Ponadto trenował
takie drużyny jak "Stadion Śląski", "Rozwój" Katowice i UKS "Ruch" Chorzów.
Od 2006 r. Pan Mirosław Mosór pełni funkcję Dyrektora ds. sportowych Ruchu
Chorzów S.A. W 2007 r. awansował z Drużyną Ruchu do Ekstraklasy; w 2009 r.
zdobywając Mistrzostwo Młodej Ekstraklasy, w 2010 r. III miejsce w rozgrywkach
Ekstraklasy, w 2011r. III miejsce w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy oraz zdobywając
Wicemistrzostwo w rozgrywkach Ekstraklasy i dochodząc do finału Pucharu Polski w
sezonie 2011/2012. Od 2007 do 2012 r. pełnił również funkcję Członka Zarządu Ruch
Chorzów. Od listopada 2012 r. sprawował funkcję prokurenta Spółki Ruch Chorzów
S.A., a w latach 2009-2012 był członkiem Komisji ds. Piłkarstwa Profesjonalnego.
Od 2008 r. Pan Mirosław Mosór jest Członkiem Zarządu Śląskiego Związku Piłki
Nożnej,a od 2012 r. Pan Mirosław Mosór pełni funkcję Członka Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
Pan Mirosław Mosór nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji
członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów
będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat. 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 ASO
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