Kraków, 9 października 2009 r.

Zmiana Prezesa ADVADIS S.A.
Informacja prasowa

W dniu dzisiejszym dotychczasowy Prezes Zarządu Advadis S.A. Grzegorz Waśniewski
złoŜył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Powodem rezygnacji Pana Grzegorza
Waśniewskiego są waŜne przyczyny osobiste. Do czasu posiedzenia Rady Nadzorczej
spółki, które odbędzie się w dniu 20 października 2009 spółkę Advadis S.A. nadal
reprezentuje dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Zbigniew Rakocy.

- W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Advadis pragnę gorąco podziękować Panu
Grzegorzowi Waśniewskiemu za jego duŜy wkład w rozwój naszej spółki. Jego zaangaŜowanie
i fachowa
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doświadczenie Pana Grzegorza Waśniewskiego w branŜy alkoholowej było nieocenione przy
realizacji strategii Spółki, a takŜe w czasie negocjacji z dostawcami i sieciami detalicznymi –
mówi Zbigniew Rakocy.

- Praca w Advadis była dla mnie duŜym wyzwaniem i zarazem przyjemnością. Cieszę się,
iŜ mogłem wziąć udział w budowie pierwszej, niezaleŜnej grupy dystrybucyjnej w branŜy alkoholi,
piwa i napojów w Polsce. śyczę spółce i nowemu Prezesowi, który zostanie powołany na moje
miejsce, samych sukcesów i pełnego wykorzystania potencjału jaki drzemie w Advadis – mówi
Grzegorz Waśniewski.

Advadis zakończył pierwsze półrocze 2009 roku przychodami w wysokości 304,4 mln zł,
co oznacza ponad 15 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk
operacyjny wzrósł z kolei o 36 proc. i wyniósł po pierwszych sześciu miesiącach bieŜącego roku
2,4 mln zł.

Dodatkowe informacje:
Zbigniew Rakocy
Wiceprezes Zarządu ADVADIS S.A.
ul. Jasnogórska 71, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 415 87 73

Informacje o firmie:
ADVADIS S.A. jest pierwszą na polskim rynku niezaleŜną, skonsolidowaną grupą dystrybucyjną, świadczącą
wyspecjalizowane usługi w branŜy piwowarskiej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
Istotną przewagą rynkową ADVADIS S.A. jest jego ogólnopolski zasięg, pozwalający świadczyć usługi
niedostępne dla małych, rozproszonych na rynku dystrybutorów. Ogólnopolski charakter oraz niezaleŜność od
producentów daje jej moŜliwości oferowania najbardziej atrakcyjnych na rynku produktów oraz wsparcia ich
sprzedaŜy, bez konieczności koncentrowania się na produktach własnych. Dzięki temu ADVADIS S.A. jest
najatrakcyjniejszym dostawcą dla istniejących i powstających dynamicznie sieci sklepów.
Grupa jest obecna w następujących makroregionach:
- Śląsk (Katowice, Wodzisław Śląski, Zabrze, Rybnik, Tychy, śory, Mysłowice, Kobielice, Ćwiklice,
Będzin, Zawiercie);
- Południe (Kraków, Kielce, Wieliczka, Lubartów, Szczurowa, Zakopane);
- Południowy Zachód (DzierŜoniów, Poznań, Zgorzelec/Jędrzychowice, Leszno, Jelenia Góra, Jasna
Góra, Franowa, Luboń, Świdnica);
- Północ (Słupsk, Szczecinek, Koszalin);
- Środkowy Wschód (Bydgoszcz, Koronowo).
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z funkcjonowania na rynku publicznym, ADVADIS S.A. stał się takŜe atrakcyjnym partnerem dla
producentów. Poza usługami dystrybucyjnymi, ADVADIS S.A. zaoferuje swoim dostawcom wsparcie
sprzedaŜy

poprzez

implementację

działań

producenta
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powierzchni sprzedaŜy), szybkie wprowadzanie na rynek nowości, usługi merchandisingowe oraz realizację
polityki cenowej producenta na poziomie detalicznym. Wiedza rynkowa, pozyskanie najlepszych partnerów do
współpracy oraz ich dobra kondycja finansowa stanowią o sile ADVADIS S.A.

