21 października 2009 r.

Lubomir Serbin pokieruje ADVADIS SA
Informacja prasowa
Spółką ADVADIS SA będzie zarządzał pan Lubomir Serbin – zdecydowała wczoraj Rada
Nadzorcza

firmy.

Nowo

powołany

Prezes

Zarządu

jest

jednym

ze

znaczących

akcjonariuszy spółki, z pakietem 7,7 mln akcji stanowiących 3,82 proc. w jej kapitale.
Był twórcą i właścicielem przedsiębiorstwa Nibres, zakupionym w 2007 r. przez
ADVADIS w ramach budowy ogólnopolskiej grupy dystrybucyjnej w branży alkoholi,
piwa i napojów; następnie zarządzał oddziałem na północy ADVADIS, po wcieleniu
Nibres - ADS do giełdowej spółki.
Lubomir Serbin jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i rachunku
ekonomicznego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

- Pan Lubomir Serbin prowadzi działalność w branży dystrybucji napojów od 19 lat – posiada
zatem olbrzymie doświadczenie i doskonale zna specyfikę tego biznesu, a co równie ważne - jest
także specjalistą w zakresie zarządzania finansowego. Kierowany przez niego oddział to jeden
z najmocniejszych filarów ADVADIS. Chcemy przenieść najlepsze, wdrożone w nim wzorce na
poziom całej firmy - podkreśla Krzysztof Topolewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- Ważną informacją dla naszych akcjonariuszy jest też fakt, że pan Serbin posiada blisko 4 proc.
udziału w kapitale spółki, będzie zatem dążył do tego, aby poprzez właściwe relacje z inwestorami
wycena rynkowa firmy szła w parze z jej faktycznym potencjałem i wartością, jaką reprezentuje –
dodaje Krzysztof Topolewski.
ADVADIS S.A. jest pierwszą na polskim rynku, niezależną, skonsolidowaną grupą dystrybucyjną,
świadczącą

wyspecjalizowane

usługi

w

branży

piwowarskiej,

napojów

alkoholowych

i bezalkoholowych.
Spółka działa obecnie w makroregionach - Śląsk (Katowice, Wodzisław Śląski, Zabrze, Rybnik,
Tychy, Żory, Mysłowice, Kobielice, Ćwiklice,
Wieliczka,

Lubartów,

Szczurowa,

Zakopane);

Będzin, Zawiercie); Południe (Kraków, Kielce,
Południowy

Zachód

(Dzierżoniów,

Poznań,

Zgorzelec/Jędrzychowice, Leszno, Jelenia Góra, Jasna Góra, Franowa, Luboń, Świdnica); Północ
(Słupsk, Szczecinek, Koszalin); Środkowy Wschód (Bydgoszcz, Koronowo). Ogólnopolski zasięg
firmy,

pozwalający

świadczyć

usługi

niedostępne

dla

małych,

dystrybutorów jest jedną z kluczowych przewag rynkowych firmy.

rozproszonych

na

rynku
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