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Chorzów, dn. 12.08.2013 r.

RAPORT ZA II Q 2013 RUCH CHORZÓW S.A.
(IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO)

I.

INFORMACJE OGÓLNE na dzień 12.08.2013 r.

Pełna nazwa (firma):

„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Przepisy prawa zgodnie z którymi
działa Spółka:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek
Handlowych (Dz.U. nr 94,poz.1037 z późn. zm.),
Statut Spółki, inne przepisy dotyczące spółek prawa
handlowego

Siedziba:

Chorzów

Adres:

ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów

Telefon:

+48 32 24 17 554

Fax:

+48 32 346 35 35

Numer KRS:

0000224997

Numer Identyfikacji Podatkowej:

627-25-24-625

Numer REGON:

278335653

Adres poczty elektronicznej:

ruch@ruchchorzow.com.pl

Adres strony internetowej:

www.ruchchorzow.com.pl

Kapitał zakładowy:

18 676 695,00 zł

Autoryzowany Doradca:

INVESTcon GROUP S.A.

II.

WŁADZE SPÓŁKI

RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej (stan na 12.08.2013 r.):

Aleksander Kurczyk
Artur Mrozik
Mariusz Jabłoński
Janusz Paterman
Dariusz Gęsior
Mariusz Jawoszek

- Członek RN (od 14.11.2011 r.) Przewodniczący RN (od 16.02.2012 r.)
- Członek RN (od 27.06.2011 r.) Sekretarz RN (od 26.03.2012 r.)
- Członek RN (od 21.10.2009 r.) Z-ca Przewodniczącego RN (od 26.03.2012r.)
- Członek RN (od 22.08.2005 r. do 12.06.2013 r.)
- Członek RN (od 21.10.2009 r.)
- Członek RN (od 27.06.2011 r.)

ZARZĄD
Skład Zarządu (stan na 12.08.2013 r.):

Dariusz Smagorowicz

- Prezes Zarządu (od 16.02.2012 r.)
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III.

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Dane jednostkowe (w złotych)
(wyszczególnienie)

stan na 30.06.2013 r.

stan na 30.06.2012 r.

1

2

3

Kapitał (fundusz) własny

-9 832 349,78

1 505 636,71

Należności długoterminowe

16 504,22

16 504,22

Należności krótkoterminowe

3 478 119,98

1 392 042,09

Inwestycje długoterminowe

13 032 767,00

13 032 767,00

51 393,09

22 183,51

9 393,09

22 183,51

Zobowiązania długoterminowe

0,00

15 269,76

Zobowiązania krótkoterminowe

29 737 849,92

17 001 203,11

Aktywa trwałe

15 692 547,16

16 613 463,60

4 272 762,08

2 232 116,72

19 965 309,24

18 845 580,32

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Aktywa obrotowe
Aktywa / Pasywa razem

(wyszczególnienie)

II kwart. 2013 r.
(IV kwartał roku
obrotowego)
od 01.04.2013
do 30.06.2013

II kwartał 2012 r.
od 01.04.2012
do 30.06.2012

Dane
narastająco
od 01.07.2012
do 30.06.2013

Dane
narastająco
od 01.07.2011
do 30.06.2012*

1

2

3

4

5

Przychody netto ze sprzedaży

1 985 259,16

6 473 660,40

12 002 297,57

-

302 077,07

118 654,20

1 259 592,45

-

Zysk / Strata na sprzedaży

-5 067 507,64

407 369,68

-11 304 417,71

-

Zysk / Strata na działalności operacyjnej

-5 268 895,62

650 090,28

-10 333 156,58

-

Zysk / Strata brutto

-5 875 510,39

279 439,79

-12 341 391,49

-

Zysk / Strata netto

-5 872 510,39

280 120,79

-12 337 985,49

-

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

-6 671 151,56

480 046,41

-7 492 194,31

-

-603 719,66

89 366,67

-202 600,00

-

7 271 140,02

- 569 149,84

7 682 003,89

-

Amortyzacja

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

*Brak danych wynika z faktu dostosowania roku obrotowego do specyfiki rozgrywek piłkarskich, rok obrotowy przedłużony został od
01.01.2011 r. do 30.06.2012 r. Sezon rozgrywek obejmuje okres od lipca do czerwca, dokonana zmiana pozwoli więc aby wszystkie
przychody były ujęte w jednym roku obrotowym, a nie jak poprzednio – gdy rok obrotowy (pokrywający się z rokiem kalendarzowym)
obejmował częściowo dwa różne sezony rozgrywek. Zmiana roku obrotowego pozwala dokładniej ująć wszystkie przychody i wydatki
dotyczące danego sezonu.
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IV.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW
MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

I

ZDARZEŃ

W nawiązaniu do zaprezentowanych danych finansowych Zarząd Emitenta informuje, że wyniki
finansowe Spółki są w dużej mierze związane z wynikami sportowymi klubu piłkarskiego Ruch
Chorzów. Strata która powstała w porównaniu do danych z roku poprzedniego wynika z o wiele
niższych przychodów z tytułu sprzedaży praw medialnych. Poprzedni sezon (2011/2012)
zakończył się dla Ruchu Chorzów bardzo korzystnie. Pierwsza drużyna zdobyła wicemistrzostwo
T-mobile Ekstraklasy, a także otrzymała możliwość rozegrania meczów II i III rundy kwalifikacyjnej
Ligi Europy UEFA, co miało bezpośredni wpływ na przychody ze sprzedaży transmisji i
podobnych praw. Ponadto zdobycie wicemistrzostwa wiązało się z dodatkową gratyfikacją
finansową od Organizatora Rozgrywek (dotyczy to drużyn, które zajęły jedno z pierwszych 3.
miejsc w tabeli na zakończenie rozgrywek T-mobile Ekstraklasy).
Sezon 2012/2013 Ruch Chorzów zakończył natomiast na 15. miejscu w tabeli, co wiązało się z
obniżonymi przychodami z tytułu sprzedaży praw medialnych, a tym samym negatywnie
wpłynęło na osiągnięty wynik finansowy.
Ponadto dnia 04 kwietnia 2013 r. Zarząd Ruch Chorzów S.A. podjął uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 1.116.764,00 zł (słownie: milion sto szesnaście
tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) poprzez emisję 1.116.764 (słownie: milion sto
szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N nowej
emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda. Uchwała w przedmiocie
podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 Statutu
Spółki wynikającego z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia
30 sierpnia 2011 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Objęcie akcji nastąpiło na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 ksh w drodze złożenia oferty przez
Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienione zostały postanowienia § 8 ust. 2
Statutu Spółki. Subskrypcja akcji serii N zakończyła się 19.04.2013 r.
W dniu 06 maja 2013 r. Zarząd Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej "Spółką")
otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego, został dokonany wpis podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 16.790.701,00 zł do kwoty 17.559.931,00 zł wynikający z emisji
769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł każda.
Kapitał zakładowy Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie wynosi od dnia 06 maja 2013 r.
17.559.931,00 zł akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
W wyniku rejestracji kapitału zakładowego Spółki "Ruch" Chorzów S.A na mocy postanowienia
Sądu wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy KRS, o którym spółka poinformowała w raporcie z dnia 06 maja 2013 r. Miasto
Chorzów objęło 769 230 akcji na okaziciela serii M.
Przed zmianą Miasto Chorzów posiadało 384 615 akcji na okaziciela stanowiących 2,29 %
udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 384 615 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, co stanowiło 2,29 % w ogólnej liczbie głosów.
Od dnia 06 maja 2013 r. Miasto Chorzów posiada 1 153 845 akcji na okaziciela stanowiących
6,57% udziału w kapitale zakładowym, dających 1 153 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, co stanowi 6,57 % w ogólnej liczbie głosów.
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W dniu 18 czerwca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło pismo o rezygnacji z pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki Ruch Chorzów S.A. przez Pana Janusza Patermana.

V.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Działalność sportowa:
W drugim kwartale 2013 r. I drużyna Ruchu Chorzów rozegrała 12 meczów w rozgrywkach Tmobile Ekstraklasy: 3 mecze wygrywając, 6 przegrywając i 3 razy remisując. Ruch Chorzów
pokonał w 20. kolejce rundy wiosennej Zagłębie Lubin, 22. i 23. kolejce wygrał kolejno z GKS
Bełchatów oraz Polonią Warszawa. W 19. kolejce drużyna Ruchu uległa Koronie Kielce, w 21.
kolejce Ruch został pokonany przez Podbeskidzie Bielsko-Biała., natomiast 24. i 25. kolejka rundy
wiosennej przyniosła drużynie Ruchu Chorzów stratę 3. punktów na rzecz śląskich Klubów:
Górnika Zabrze i Piasta Gliwice. Przegraną zakończyły się również mecze 27. kolejki z Pogonią
Szczecin oraz 30. – ostatniej kolejki z Jagiellonią Białystok. Ruch Chorzów zremisował w 26.
kolejce z Lechią Gdańsk oraz z Wisłą Kraków w 28. kolejce. Legia Warszawa również nie
wywiozła z Cichej kompletu punktów po meczu 29. kolejki otrzymując za mecz z Ruchem
Chorzów jedynie jeden punkt.
W półfinale Pucharu Polski, Ruch Chorzów uległ w dwumeczu z Legią Warszawa; remisując
bezbramkowo w Chorzowie oraz przegrywając drugi mecz 2:1 i tym samym zakończył udział w
tych rozgrywkach na etapie ½ finału.
Dnia 15 maja 2013 r. uchwałą Komisji ds. Licencyjnych Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej
Ruch Chorzów S.A. otrzymał licencję na grę w Ekstraklasie w sezonie 2013/2014 r.
„Niebiescy” zakończyli sezon 2012/2013 na 15. miejscu w tabeli Rozgrywek T-mobile Ekstraklasy.
Polonia Warszawa została zdegradowana w związku z tym, że nie otrzymała licencji na grę w
Ekstraklasie w sezonie 2013/14, dzięki czemu Ruch Chorzów pozostał w Ekstraklasie.
Ruch Chorzów S.A. nie przedłużył kontraktów z Igorem Lewczukiem, Michalem Peškoviciem i
Željko Djokiciem, których zakończenie przewidziano na koniec czerwca 2013 r. Andrzej
Niedzielan, Mindaugas Panka oraz Marcin Kikut zostali zwolnieni z treningów, gdyż otrzymali
zgodę na poszukiwanie nowego Klubu. Na listę transferową zostali wystawieni również Maciej
Jankowski oraz Pavel Šultes, których kontrakty obowiązują do końca czerwca 2014 r.
Zarząd w porozumieniu z pionem sportowym zdecydował, że w sezonie 2013/2014 I drużynę
klubu z Cichej nadal prowadzić będzie Jacek Zieliński. Pierwszym asystentem trenera został
Dariusz Fornalak, a szkoleniowcem odpowiedzialnym za pracę z zespołem rezerwowym
złożonym z zawodników Młodej Ekstraklasy został Karol Michalski. Bramkarzy nadal szkolić
będzie Ryszard Kołodziejczyk, a stanowisko trenera od przygotowania fizycznego jak dotąd
piastować będzie Leszek Dyja. Do sztabu trenerskiego dołączy Karol Michalski, który będzie
odpowiedzialny za pracę z zespołem rezerwowym I drużyny składającym się z zawodników
występujących dotąd w Młodej Ekstraklasie. Szkoleniowiec doskonale zna piłkarzy Młodego
Ruchu, ponieważ prowadził ich w poprzednim sezonie. Jednocześnie Zarząd Ruchu postanowił
nie przedłużać umowy z dotychczasowym asystentem trenera I drużyny Marcinem Węglewskim,
który to w sezonie 2013/2014 będzie II Trenerem podstawowej TS Podbeskidzia Bielsko-Biała. Z
„Niebieskimi” pożegnał się również Tomasz Fornalik. Były trener „Niebieskich” został
szkoleniowcem GKS Tychy.
Warto podkreślić, że w II kwartale 2013 r. władze T – mobile Ekstraklasy w porozumieniu z
Polskim Związkiem Piłki Nożnej podjął decyzję o wprowadzeniu nowego systemu rozgrywek.
Ekstraklasa S.A. postanowiła, iż od sezonu 2013/2014 wszystkie drużyny będą rozgrywać o
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siedem kolejek więcej niż dotąd. Cały sezon został podzielony na dwie części: sezon zasadniczy
(30 kolejek) i rundę finałową. Po sezonie zasadniczym zgromadzone przez drużyny punkty
dzieloną są na pół i zaokrąglane do góry. W finałowej rundzie zostanie rozegranych 7 kolejek w
dwóch grupach; A (mistrzowska) i B (spadkowa). Grupę A stanowić mają zespoły z miejsc 1-8 z
rundy zasadniczej, a grupę B pozostałe kluby (z miejsc 9-16). Rozgrywki T-mobile Ekstraklasy
mają rozpocząć się już 18 lipca, a zakończyć 31 maja lub 17 maja 2014 r. (w zależności od
awansu reprezentacji Polski do MŚ 2014).
Zmianie uległa również formuła rozgrywek młodych adeptów piłki nożnej w Polsce. W związku z
wprowadzeniem Centralnej Ligi Juniorów od sezonu 2013/2014 przestaną funkcjonować
rozgrywki Młodej Ekstraklasy. Podjęta na bazie konsultacji z Klubami Ekstraklasy decyzja,
kończy sześcioletnią historię tych szkoleniowych rozgrywek.
Dyskusja na temat przyszłości Młodej Ekstraklasy była bezpośrednio związana z pomysłem
powołania Centralnej Ligi Juniorów (zw. dalej CLS). Młoda Ekstraklasa przez kilka lat wypełniała
lukę w systemie rozgrywek młodzieżowych.
Decyzja dotycząca zakończenia rozgrywek Młodej Ekstraklasy jest efektem kilkumiesięcznych
konsultacji z Klubami Ekstraklasy. Od sierpnia 2012 r. odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami
Klubów poświęconych tylko i wyłącznie temu tematowi. Projekt CLJ powinien dać lepszą
możliwość objęcia centralnym szkoleniem większej grupy zawodników i ułatwić start
zawodowemu piłkarzowi. Po roku funkcjonowania nowego systemu, czyli na koniec sezonu
2013/2014, będzie okazja do oceny efektów i ewentualnie rozszerzenia rozgrywek o inne
roczniki. Rozwiązanie Młodej Ekstraklasy nie wymaga wprowadzenia zmian w systemie
licencyjnym. Podręcznik Licencyjny dla Klubów Ekstraklasy zakłada bowiem obowiązek
posiadania drużyny Młodej Ekstraklasy, tylko w przypadku, jeśli takie rozgrywki będą
prowadzone. Ważną zmianą jest również dopuszczenie do gry zespołów rezerw
zainteresowanych Klubów Ekstraklasy. W przypadku Ruchu Chorzów S.A. drużyna rezerw
rozpocznie nowy sezon w III lidze w grupie Opolsko-Śląskiej (północ) jako Ruch II Chorzów.
Istotnym ze sportowego punktu widzenia jest również nominacja zawodnika pierwszego składu
„Niebieskich” Filipa Starzyńskiego w kategorii „Odkrycie Roku”. Nominowanych piłkarzy wybrała
kapituła redakcji sportowej NC+ i Ekstraklasy S.A. Wśród nominowanych znaleźli się również:
Bartosz Bereszyński (Legia Warszawa), Bartłomiej Pawłowski (Widzew Łódź), Tomasz Podgórski
(Piast Gliwice) i Mariusz Stępiński (Widzew Łódź).
Maciej Żukowski - Młody pomocnik „Niebieskich” występujący w zespole Trampkarzy Ruchu z
rocznika 98, otrzymał od trenera Bartłomieja Zalewskiego powołanie na konsultację
szkoleniową oraz na mecz towarzyski ze Szkocją.
Zgrupowanie w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęło sie 15 czerwca i potrwało 5 dni. W tym
okresie reprezentacja do lat 15 zmierzyła się ze swoimi rówieśnikami ze Szkocji (U-15). Mecz
został rozegrany w Ożarowie.
Martin Konczkowski - Młody obrońca „Niebieskich” otrzymał od trenera reprezentacji Polski U20; p. Jacka Zielińskiego szansę na występ w spotkaniu towarzyskim z Włochami.
Reprezentacja Polski do lat 20 mecz z zespołem z półwyspu Apenińskiego rozegrała 5 czerwca
w Fermo. Zgrupowanie reprezentacji rozpoczęło się 3 czerwca w Pruszkowie i zakończyło się 6
czerwca w Warszawie, po powrocie z Włoch.
Młodzi adepci Ruchu, grający w Śląskiej Lidze Juniorów Starszych awansowali do Centralnej Ligi
Juniorów, gdyż zakończyli rozgrywki na pierwszym miejscu w tabeli.
Dnia 20 czerwca Pierwsza Drużyna Ruchu rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Kadrę
zasilili gracze powracający z wypożyczeń do klubów I-ligowych, a więc Bartłomiej Babiarz (GKS
Tychy) oraz Michał Kołodziejski i Hubert Kotus (Warta Poznań). Na zajęciach pierwszego zespołu
pojawili się również zawodnicy młodego pokolenia: Michał Helik (18 -letni obrońca), Patryk
Lipski (19-letni pomocnik), Maciej Urbańczyk (18-letni pomocnik) i Adrian Ułasowicz (20-letni
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napastnik). Z Pierwszą Drużyną trenowali również Konrad Korczyński, Aleksander Komor oraz
Konrad Mularczyk. W przygotowaniach brał już udział Artur Gieraga, który grał ostatnio w ŁKS
Łódź, a 26 czerwca podpisał kontrakt z Ruchem. Artur Gieraga jest wychowankiem Orła
Parzęczew. Przed inauguracją sezonu 2007/2008 trafił do Łódzkiego Klubu Sportowego. W
najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał z łódzkim zespołem 13 spotkań i strzelił 2 bramki (na
boiskach I ligi zaliczył 57 spotkań i zdobył jednego gola, 6 razy wystąpił w meczach Pucharu
Polski).
Treningi z Ruchem rozpoczął również 21-letni, urodzony we Frankfurcie nad Menem, Daniel
Dziwniel. To lewonożny obrońca, który karierę rozpoczynał w juniorach Eintrachtu Frankfurt, a w
minionym sezonie występował w niemieckim klubie Offenbacher FC Kicker 1901. Dziwniel, który
posiada polskie i niemieckie obywatelstwo, jest reprezentantem Polski do lat 21.
Z zespołem trenował także 22-letni obrońca Bartosz Brodziński. Urodzony w stolicy Brodziński, jest
wychowankiem Drukarza Warszawa, a w minionych sezonach grał na pozycji stopera w
pierwszoligowej Arce Gdynia.

Działalność marketingowa:
W kwietniu Ruch obchodził 93 rocznicę urodzin. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny prezent
dla naszych sympatyków, czyli plakat urodzinowy z zawodnikami I drużyny. Tę fotograficzną
niespodziankę otrzymali wszyscy kibice „Niebieskich”, którzy w rocznicę powstania klubu, czyli 20
kwietnia wybrali się na zakupy do Strefy Kibica przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie. Wspólnie z
naszym partnerem, telewizją internetową COMTV.PL zrealizowaliśmy także materiał filmowy, w
którym sympatycy klubu, dziennikarze i znani kibice składali urodzinowe życzenia Ruchowi.
Felieton można było obejrzeć na oficjalnym portalu Ruchu, w telewizji COMTV.PL, a także na
popularnych internetowych portalach poświęconych tematyce sportowej czyli Sporcie, Sporcie
Śląskim, Gazecie.pl czy Przeglądzie Sportowym. „Urodzinowy” projekt spotkał się z bardzo
pozytywnym przyjęciem zarówno fanów chorzowskiej drużyny, jak i środowiska mediów.
Ruch, wykorzystując popularność futbolu i swoje wieloletnie doświadczenie w profesjonalnym
szkoleniu młodzieży, chętnie angażuje się w akcje społeczne i edukacyjne, których celem jest
propagowanie sportu i aktywnego trybu życia wśród najmłodszych mieszkańców naszego
regionu a zarazem promocja spotkań rozgrywanych przez I drużynę na stadionie przy Cichej 6
w Chorzowie. W kwietniu i w maju w ramach projektu „Zostań dzieciakiem Sportomaniakiem”
realizowanym pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki odwiedziliśmy Szkołę Podstawową
w Ogrodzieńcu, Szkołę Podstawową w Katowicach - Szopienicach, oraz Szkołę Podstawową w
Kaletach. W trakcie naszej wizyty dzieci mogły obejrzeć film edukacyjny podpowiadający jaką
dyscyplinę wybrać i dlaczego warto regularnie uprawiać sport. Po spotkaniu podopieczni szkoły
z Ogrodzieńca mogli rozegrać krótki mecz i wziąć udział w treningu piłkarskim przygotowanym
przez byłego kapitana „Niebieskich” Wojciecha Grzyba oraz obrońcę I zespołu Ruchu Piotra
Stawarczyka. Informacja o tym wydarzeniu znalazła się na oficjalnym portalu internetowym
klubu i była opisywana przez regionalne media.
W maju Ruch Chorzów, jako Spółka notowana na rynku NewConnect i jeden z najstarszych i
najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce został zaproszony do udziału
Europejskim Kongresie Gospodarczym czyli najważniejszej imprezie gospodarczej w Europie
Środkowej organizowanej w Katowicach. Co roku do stolicy Górnego Śląska przyjeżdżają z
całego świata czołowi przedstawiciele środowiska biznesu i polityki oraz wybitni eksperci
reprezentujący różne branże gospodarki by wziąć udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Do
udziału w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Piłka nożna, biznes, gospodarka” został
zaproszony prezes Ruchu. Obok Dariusza Smagorowicza w dyskusji poświęconej rozwojowi
polskiego futbolu po Euro 2012, uczestniczyli m.in. Bogusław Leśnodorski, prezes warszawskiej
Legii, Julien Verley, prezes i dyrektor generalny nc+ i czy wiceprezydent Gliwic Piotr Wieczorek.
Prelegenci dyskutowali m.in. o tym jak efektywnie wykorzystać infrastrukturę sportową, która
powstała na potrzeby mistrzostw i czy kluby piłkarskie mogą być jeszcze bardziej atrakcyjnym
nośnikiem reklamowym dla potencjalnych partnerów biznesowych. Drugi panel z piłką nożna w
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tle odbył się pod hasłem „Sport i młodzież, przyszłość polskiej gospodarki”, a o szkoleniu
młodzieży i rozwoju Akademii Piłkarskich dyskutowali m.in. profesor Jerzy Buzek, przewodniczący
Parlamentu Europejskiego w latach 2009 – 2012 oraz wielki sympatyk „Niebieskich”, Marian
Kmita, szef Polsat Sport, Marek Wleciałowski, były zawodnik i trener Ruchu, a obecnie asystent
selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej Waldemara Fornalika, a także Mirosław Mosór,
dyrektor sportowy Ruchu i członek zarządu PZPN.
Choć Ruch Chorzów jako jeden z najpopularniejszych klubów piłkarskich, może pochwalić się
licznym gronem sympatyków, nieustannie stara się powiększyć tę grupę o dotrzeć do nowych
klientów. Obok tradycyjnych metod promocyjnych (plakaty, ulotki, spotkania z zawodnikami,
otwarte treningi, prezentacje I drużyny), staramy się także wykorzystywać nowoczesne
narzędzia komunikacji. W drugim kwartale kontynuowaliśmy współprace z partnerem
Ekstraklasy, firmą T- Mobile i jako pierwszy klub w najwyższej klasie rozgrywkowej, wysyłaliśmy do
sympatyków futbolu dedykowane smsy( nadawcą byli najpopularniejsi zawodnicy I drużyny),
których celem była promocja meczów rozgrywanych przez Ruch w roli gospodarza. Projekt
został bardzo ciepło odebrany przez fanów Ruchu i był, jako nowatorskie przedsięwzięcie,
opisywany przez media zajmujące się sportem. W drugim kwartale realizowaliśmy także
oryginalne zwiastuny spotkań Ruchu, do udziału w których zaprosiliśmy nie tylko zawodników
Ruchu, ale także naszych fanów. Clip udostępniony na oficjalnym kanale YouTube Ruchu
obejrzało w sumie ponad 3000 osób.
Ruch Chorzów starając się mądrze wykorzystywać popularność piłki nożnej i zawodników
występujących, w pierwszej drużynie, wspiera akcje społeczne, których celem jest
propagowanie bezpiecznego i zgodnego z literą prawa dopingu oraz zasad fair play. Przez
cały rok szkolny, wspólnie z Urzędem Miasta Chorzów organizujemy projekt „Bezpiecznie kibicuję
– mądrze dopinguję – młody kibic” skierowany do uczniów chorzowskich szkół gimnazjalnych.
Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do regularnych odwiedzin na stadionie przy Cichej i
nauka pozytywnego kibicowania. W ramach akcji, raz w miesiącu, w hali chorzowskiego
MORiS-u organizowany jest turniej piłkarski dla chorzowskich gimnazjalistów, na który zapraszani
są zawodnicy I drużyny Ruchu. W czerwcu na stadionie Ruchu zorganizowany został finał
tegorocznej edycji projektu, czyli turniej piłkarski dla gimnazjów połączony z festynem i
spotkaniem z piłkarzami „Niebieskich”.
Specjalnie z myślą o naszych stałych sympatykach i w celu pozyskania nowych fanów w
czerwcu, miesiąc przed inauguracją nowego sezonu T – Mobile Ekstraklasy Ruch wprowadził
nowy, maksymalnie uproszczony cennik biletów i karnetów uwzględniający reformę rozgrywek
(sezon został wydłużony o 7 kolejek). Zaproponowaliśmy naszym sympatykom karnet Premium,
czyli abonament na sezon zasadniczy i rundę finałową w wyjątkowo niskiej cenie 144 złotych.
Wraz z publikacją nowego cennika Ruch zainicjował akcję promocyjną pod hasłem „Wszyscy
w Ruchu” w ramach której powstał film z udziałem zawodników, plakaty meczowe i banery
publikowane w regionalnych mediach. Ruch zainicjował także projekt „Bijemy rekord w
sprzedaży karnetów”. Na oficjalnym portalu Ruchu opublikowaliśmy licznik, który wskazuje liczbę
sprzedanych do tej pory karnetów. Akcja potrwa do końca sierpnia, a dla osób, które
zdecydowały się na zakup karnetu klub przygotował kilkadziesiąt atrakcyjnych nagród.
Promocję nowego cennik połączyliśmy z projektem „Niebieski opiekun” przygotowanym
wspólnie ze Stowarzyszeniem kibiców Ruchu „Niebiescy”. W ramach akcji każda osoba, która
zdecydowała się na zakup abonamentu na rundę lub sezon, mogła także zasponsorować
karnet dla dziecka, którego rodzice, z powodów ekonomicznych nie mogą pozwolić sobie na
taki wydatek. Wśród „Niebieskich opiekunów” nie zabrakło pracowników i zawodników
chorzowskiego klubu, a dzięki temu przedsięwzięciu udało nam się zakupić 130 karnetów!

VI.

STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2013.

VII.

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
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Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII.

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
Lp.

Nazwa akcjonariusza

Ilość akcji

Wartość
nominalna

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w głosach na
Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

1.

4Energy S.A.

6 757 019

6 757 019,00 zł

36,18%

36,18%

2.

Dariusz Smagorowicz

4 373 755

4 373 755,00 zł

23,42%

23,42%

Aleksander Kurczyk

2 173 702

2 173 702,00 zł

11,64%

11,64%

Artur Mrozik

1 534 376

1 534 376,00 zł

8,21%

8,21%

Miasto Chorzów

2 153 845

2 153 845,00 zł

11,53%

11,53%

Pozostali

1 683 998

1 683 998,00 zł

9,02%

9,02%

18 676 695

18 676 695,00 zł

100,00%

100,00%

3.
4.
5.
6.

Razem

Chorzów, dnia 12 sierpnia 2013 r.
Prezes Zarządu

Dariusz Smagorowicz
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