Kraków, 18 października 2007 r.

Proces konsolidacji ADS S.A. nabiera tempa
Informacja prasowa

Przed kilkoma dniami spółka Advanced Distribution Solutions S.A. nabyła
100 proc. udziałów w spółkach Madlyn Investments Sp. z o.o. oraz Mojra
Investments Sp. z o.o. za łączną kwotę 122,5 tys. zł. Przejęcie obu podmiotów
ma na celu usprawnienie procesów konsolidacyjnych w Grupie Kapitałowej
ADS S.A.

Decyzja

o

nabyciu

nie
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działalności

operacyjnej

spółek

Madlyn

Investments Sp. z o.o oraz Mojra Investments Sp. z o.o. ma charakter czysto
techniczny. Dzięki takiemu posunięciu nie jest konieczne zakładanie i rejestracja przez
ADS S.A. nowych spółek, które to procesy są czasochłonne i kosztowne.

- Nasza strategia zakłada przejmowanie, a następnie konsolidację i restrukturyzację
hurtowni

działających

na

rynkach

lokalnych,

a

w

konsekwencji

zbudowanie

ogólnopolskiej sieci dystrybucji piwa, alkoholi i napojów bezalkoholowych – mówi
Krzysztof Bałanda, prezes zarządu ADS S.A. – Niespełna miesiąc temu ze środków
pozyskanych z emisji akcji serii I zapłaciliśmy pierwszą część ceny zbycia sześciu
hurtowni, których przejęcie było głównym celem emisyjnym w przeprowadzonej
niedawno ofercie publicznej. Pozostała część ceny stała się równieŜ wymagalna
w momencie rejestracji podwyŜszenia kapitału, lecz zapłacenie tej kwoty oczekuje na
pozytywne wyniki audytów finansowych, podatkowych i prawnych, które właśnie mają
miejsce w przejmowanych podmiotach – dodaje prezes Bałanda.

Podmiotami, na których przejęcie ADS S.A. przeznaczył znaczną część pozyskanego
z giełdy kapitału są: Star-Napoje Poznań, Inter-Hurt Bydgoszcz, „BS” – BieŜuńska,
Serputko (dawniej: Danpol), Max-Beer Kraków, Nibres Słupsk oraz Mag-Mar Racibórz.
Dwa ostatnie mają zostać wniesione jako wkład niepienięŜny do przejętych spółek

Madlyn Investments i Mojra Investments. Celem tego przedsięwzięcia jest umoŜliwienie
obu tym przedsiębiorstwom, prowadzonym dotychczas jako indywidualne działalności
gospodarcze, funkcjonowania w ramach wydzielonej w stosunku do ADS S.A. struktury.
Operacja ta ma im zapewnić działanie oparte o zbliŜoną do dotychczasowej strukturę
i tę samą kadrę zarządzającą.

- ZaleŜy nam na usprawnieniu procesu budowy grupy kapitałowej i jej późniejszej
konsolidacji a takŜe na uproszczeniu jej struktury - mówi Krzysztof Bałanda.
– Zakupienie Madlyn Investments i Mojra Investments oraz wniesienie do nich aportem
dwóch przedsiębiorstw właśnie temu ma słuŜyć – dodaje prezes. - Wcześniejsza
rejestracja spółek oraz uzyskanie wszystkich stosownych koncesji i pozwoleń jest
warunkiem koniecznym płynnego przejęcia rynku, bez strat związanych z brakiem
moŜliwości prowadzenia realnej sprzedaŜy w momencie przejścia prawa własności
przedsiębiorstw – dodaje prezes Bałanda.

ADS S.A. nabył udziały we wspomnianych spółkach 15 października – w tym samym
dniu, w którym zakończyło się NWZ, rozpoczęte 5 października. Oba wydarzenia są
istotne z punktu widzenia realizacji strategii spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
podjęło m.in. uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej o czterech członków,
w tym reprezentantów przejętych hurtowni. Wybranymi członkami są: Adam Kościółek,
Piotr Puchalski, Borys Pardus oraz Krzysztof Tobolewski. Uzupełnienie składu Rady
przywraca sprawność procesu decyzyjnego w spółce.

Z przeprowadzonej w lipcu publicznej emisji akcji serii I ADS S.A. pozyskał,
uwzględniając koszty oferty, ponad 109 mln zł. W ofercie inwestorzy objęli 102,7 mln
akcji, czyli wszystkie oferowane walory.

Wkrótce spółka zamierza przeprowadzić prywatną ofertę akcji serii J, skierowaną do
dotychczasowych właścicieli przejmowanych podmiotów. Celem emisji jest umoŜliwienie
dalszego udziału dotychczasowym właścicielom hurtowni w działalności operacyjnej
przejętych podmiotów. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

