Kraków, 25 listopada 2008 r.

Grzegorz Waśniewski został Prezesem Zarządu ADS S.A.
Informacja prasowa

Grzegorz Waśniewski, wieloletni Dyrektor Generalny Sobieski Sp. z o.o., został
powołany wczoraj przez Radę Nadzorczą ADS S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Mariana Przepolskiego z funkcji Prezesa Zarządu, złożoną
w związku z finalizacją prowadzonego przez niego procesu konsolidacji przejętych spółek.
- Mamy już za sobą bardzo trudne etapy akwizycji i scalania w jeden organizm spółek
nabywanych przez ADS w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. To zadanie zostało w naszej ocenie
sprawnie zrealizowane przez dotychczasowy Zarząd – podkreślił Krzysztof Topolewski, Prezes
Rady Nadzorczej ADS S.A. - Wchodzimy teraz w kolejny okres – wzmacniania zarządzania całą
grupą, zwiększania jej efektywności oraz poprawy warunków współpracy z producentami. Do
realizacji

tych

działań

pozyskaliśmy

cenionego

na

rynku

fachowca,

pana

Grzegorza

Waśniewskiego – dodał Krzysztof Topolewski.
Grzegorz Waśniewski jest jednym z najbardziej doświadczonych na polskim rynku specjalistów
z branży. Przez ostatnich 11 lat związany był z firmą Sobieski Sp. z o.o., gdzie od 2002 r. pełnił
funkcję Dyrektora Generalnego, zarządzając m.in. dystrybucją, marketingiem oraz logistyką
sprzedaży napojów alkoholowych.
- Najważniejszym celem Zarządu ADS jest obecnie maksymalizacja korzyści wynikających
z przeprowadzonej konsolidacji. Dążymy do tego, aby Grupa działała jak w szwajcarskim
zegarku, zapewniając maksymalną, możliwą do osiągnięcia zyskowność. Temu celowi służyć
będzie także ugruntowanie partnerskich relacji zarówno z odbiorcami Grupy, jak i producentami.
Jestem przekonany, że docenią oni rozwój naszej organizacji, a współpraca na szeroką skalę
przyniesie obustronne korzyści. Nadal obserwujemy rynek pod kątem atrakcyjnych możliwości
akwizycyjnych, ale priorytetem są dla nas w tym momencie kwestie związane z efektywnym
wykorzystaniem potencjału już funkcjonującej organizacji, jaką jest Grupa ADS – powiedział
Grzegorz Waśniewski, Prezes Zarządu ADS S.A.
W

roku

2008

Grupa

ADS

S.A.

przeprowadziła

konsolidację

większości

przejętych

w grudniu ubiegłego podmiotów: MAX - BEER - ADS S.A., MAG - MAR - ADS Sp. z o.o., BOMARK
- ADS Sp. z o.o., DANPOL – ADS Sp. z o.o., EMPAT - ADS Sp. z o.o. oraz RO&MA - ADS S.A.

Wraz z końcem października nastąpiło również połączenie z hurtowniami STAR – NAPOJE
POZNAŃ – ADS Sp. z o.o. oraz INTER - HURT – ADS Sp. z o.o. 28 października NWZA uchwaliło
ponadto połączenie ze spółką NIBRES - ADS Sp. z o.o. Połączenie ze spółką MARK-POL Sp. z o.o.
będzie natomiast przedmiotem obrad kolejnego NWZA, które odbędzie się 28 listopada br.
ADS S.A. przejął ponadto majątek spółek Gralex Sp. z o.o., FH „Andrzej" A. Nowaczyk,
Przedsiębiorstwo „Wip” W. Winiarski, J. Pajor Sp. j. i Wist Sp. z o.o., z którymi podpisane zostały
umowy

dotyczące

zakupu

towarów,

opakowań,

środków

transportowych

oraz

wynajmu

powierzchni magazynowych.
Grupa jest obecna w następujących makroregionach:
- Śląsk (Katowice, Zabrze, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory, Mysłowice, Kobielice, Ćwiklice,
Będzin);
- Południe (Kraków, Kielce, Wieliczka, Lubartów, Szczurowa);
- Południowy Zachód (Poznań, Świdnica, Zgorzelec, Leszno, Jelenia Góra);
- Północ (Słupsk, Szczecinek, Koszalin);
- Środkowy Wschód (Bydgoszcz, Koronowo).
Obecnie ADS ujednolica obsługę bankową i ubezpieczeniową oraz procedury zarządzania
personelem. Wdraża także systemy motywowania pracowników, jednolite zasady rachunkowości
i

raportowania,

zarządzania

a

flotą.

także
Efekty

wprowadza
procesu

rachunkowość

konsolidacji,

takie

zarządczą
jak

w spółkach

zmniejszenie

oraz

kosztów

program
stałych,

optymalizacja logistyki oraz wynegocjowanie lepszych warunków z dostawcami, przełożą się na
dalszy wzrost rentowności całej Grupy.
Więcej informacji:
Krzysztof Topolewski
Prezes Rady Nadzorczej
Advanced Distribution Solutions S.A.
ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel.:

+48 12 415 87 73

kom.: +48 503 161 307
Beata Murowańska
Dyrektor Zarządzający
Agencja Support Sp. z o.o.
tel.:

+48 12 431 25 51

kom.: +48 602 660 560

