Kraków, 1 września 2009 r.

Wyniki ADVADIS S.A. za pierwsze półrocze 2009 r.
Informacja prasowa

Spółka

ADVADIS

S.A.

zakończyła

pierwsze

półrocze

przychodami

ze

sprzedaŜy

w wysokości 304,4 mln zł, co oznacza 15,5-proc. wzrost w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się natomiast o 36
proc. i wyniósł na zakończenie tego okresu 2,4 mln zł.
Wzrost obrotów handlowych wynika w znacznym stopniu z włączenia w strukturę
Spółki ADVADIS S.A. przejętych w poprzednich latach podmiotów.

- Nasza strategia rozwojowa oparta z jednej strony na przejęciach, a z drugiej na rozwoju
organicznym działalności, przynosi rezultaty. ADVADIS umacnia swoją pozycję na rynku stając
się powaŜnym partnerem, zarówno dla duŜych sieci handlowych, jak i niewielkich detalistów.
Jesteśmy spółką o duŜych ambicjach i wysokim potencjale. Rezultaty naszych dotychczasowych
działań widoczne są juŜ w dynamice wzrostu zysku operacyjnego, a w kolejnych okresach
przełoŜą się takŜe na zwiększenie zysku netto - mówi Grzegorz Waśniewski, Prezes Zarządu
ADVADIS S.A.

Pierwsze półrocze było dla ADVADIS okresem kontynuacji realizacji celu strategicznego, którym
jest

stworzenie

największej

w

Polsce

ogólnopolskiej

sieci

dystrybucji

piwa,

napojów

bezalkoholowych oraz alkoholi poprzez akwizycje i konsolidację spółek działających na rynkach
regionalnych, a takŜe rozwój organiczny.

- W pierwszym półroczu koncentrowaliśmy nasze wysiłki na dalszym wykorzystaniu efektów
synergii, które pojawiły się w naszej spółce w wyniku przejęć. Równocześnie nie zawieszamy
tematu konsolidacji rynku. Stale monitorujemy otoczenie w celu wyłonienia podmiotów mogących
być atrakcyjnym celem przejęcia, gdyŜ chcemy rozwijać swoją działalność dwutorowo – zarówno
poprzez wzrost organiczny, jak i przejęcia. Skala działania, którą udało się juŜ nam osiągnąć
sprawia, iŜ nasza pozycja rynkowa jest z okresu na okres coraz silniejsza
Waśniewski.

– dodaje Prezes

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Waśniewski
Prezes 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).
Ze

względu

na

duŜą

skalę

działania,

szeroki

pakiet

usług

oraz

przejrzystość,

wynikającą

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

(promocje,

budowa

ekspozycji,

rozszerzenie

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.

