
Aneks nr 17 do Dokumentu rejestracyjnego
Advanced Distribution Solutions S.A.

Emitent wprowadza nastepujace zmiany do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego decyzja Komisji NadzoIlI
Finansowego w dniu 11 lipca 2007 roku.

Str. 51, pkt 14.1.1

Usunieto:

Krzysztof Balanda- Prezes Zarzadu

Wiek: 51 lat,

Adres miejsca zatrudnienia: ul. Pachonskiego 5, 31-223 Kraków;

Data powolania: 12 lutego 2007 roku;

Pan Krzysztof Balanda posiada wyksztalcenie wyzsze. Jest absolwentem Politechniki Gdanskiej, studiów podyplomowyd
z zakresu napedów i sterowan hydraulicznych oraz organizacji i zarzadzania a takze szkolen z zakresu zarzadzania w biznesi(
organizowanych przez The George Washington University oraz lNSEAD. W ramach obowiazków sluzbowych odpowiada
za sprzedaz i logistyke, marketing, a takze zarzadzal firma z kapitalem obcym w randze General Managera. Ostatnio pelni
funkcje Krajowego Dyrektora Sprzedazy firmy Carisberg Okocim SA

Szczególowy przebieg kariery zawodowej Pana Krzysztofa Balandy:

1979 - 1984 konstruktor oraz Kierownik Zespolu - OBR ZREMB - projektowanie maszyn i urzadzen budowlanych;

1984 - 1988 wlasciciel prywatnej firmy w branzy mechaniczno - budowlanej;

1988 - 1993 Dyrektor oraz od roku 1990 Prezes Zarzadu - "tum key Project", negocjacje kontraktowe;

1991 - 1994 "3xP" - Joint-venture company z udzialem browarów belgijskich oraz De Smet Group - Prezes Zarzadu;

1994 - 1999 Kompania Piwowarska S.A. - stanowiska od Prezesa Zarzadu CD do Dyrektora Sprzedazy - czlonel
zespolu konsolidujacego Lech Browary Wielkopolski S.A., twórca oraz implementujacy system dystrybucj
funkcjonujacy z niewielkim zmianami do dnia dzisiejszego, odpowiedzialny za zarzadzanie sprzedaza i dystrybucji
w pólnocnej Polsce;

1999 - 2000 ANIMEX SA - Krajowy Dyrektor Sprzedazy i Dystrybucji odpowiedzialny za konsolidacji
i restrukturyzacje oraz budowe systemu sprzedazy i dystrybucji grupy - konsolidacja 12 zespolów sprzedazowycl
i dystrybucyjnych;

2000 - 2001 V-ce Prezes Zarzadu Browar Bosman S.A. odpowiedzialny za sprzedaz, dystrybucje oraz marketing
czlonek zespolu konsolidacyjnego z CarIsbergiem;

2001 - 2007 CarIsberg Polska - Krajowy Dyrektor Sprzedazy odpowiedzialny za wspólprace z rynkiem hurtowyn
i detalicznym.

Pan Krzysztof Balanda nie prowadzi dzialalnosci poza przedsiebiorstwem Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat pan Krzysztof Balanda pelnil funkcje (rozumiane jako bycie czlonkiem organu administracyjnego,
zarzadzajacego lub nadzorczego albo wspólnikiem spólki osobowej) w nastepujacych spólkach:

- DWD sp. z 0.0. - czlonek Rady Nadzorczej.

Obecnie pan Krzysztof Balanda nie pelni funkcji w jakiejkolwiek spólce innej niz Emitent.

Obecnie i w przeciagu ostatnich pieciu lat pan Krzysztof Balanda nie byl wspólnikiem/udzialowcem/akcjonariuszem zadnej
spólki, z zastrzezeniem zdania nastepujacego. Pan Krzysztof Balandajest aktywnym graczem gieldowym inwestujacym w
spólki notowane na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie, w zadnej jednak ze spólek nie przekroczyl progu 5%
glosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie ze zlozonym oswiadczeniem:

Pan Krzysztof Balanda nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej w stosunku do dzialalnosci Emitenta. Nie je~
równiez wspólnikiem w konkurencyjnej spólce cywilnej lub spólce osobowej badz czlonkiem organu spólk
kapitalowej innej niz wyzej wymienione, lub czlonkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawne:
Nie zostal skazany za przestepstwo oszustwa;

Pan Krzysztof Balanda nie pelnil w przeszlosci funkcji osoby nadzorujacej, zarzadzajacej lub zarzadzajace
wyzszego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d zalacznika do Rozporzadzenia Komisji 809/2004
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazly sie w stanie upadlosci, zarzadu komisarycznego lu
likwidacji;

Pan Krzysztof Balanda nie byl podmiotem oficjalnych oskarzen publicznych lub sankcji ze strony organó\
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwiazkowych);

Pan Krzysztof Balanda nie otrzymal sadowego zakazu dzialania jako czlonek organów administracyjnyd
zarzadzajacych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarzadzaniu lu
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pieciu lat;



Pomiedzy Panem Krzysztofem Balanda, a innymi czlonkami Zarzadu i czlonkami Rady Nadzorczej oraz osobami
na stanowiskach kierowniczych wyzszego szczebla nie wystepuja powiazania rodzinne;

Pan Krzysztof Balanda nie posiada bezposrednio lub posrednio akcji Emitenta oraz nie jest uprawniony ""
jakiejkolwiek opcji do nabycia/objecia akcji Emitenta.

Str. 61, pkt 14.2.1.3

Usunieto:

Czlonek Zarzadu Emitenta pan Krzysztof Balanda jest obecnie równiez czlonkiem Rady Nadzorczej spólki
Wytwórnia Wody Zródlanej Polczyn Zdrój S.A.

Str. 63, pkt 16.1

Usunieto:

Prezes Zarzadu Emitenta pan Krzysztof Balanda zostal powolany do pelnienia funkcji na podstawie uchwaly nr 1/02/2001
Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 12 lutego 2007 roku. Pan Krzysztof Balanda zostal powolany na trzyletnia kadencje, które
zakonczy sie w dniu 12 lutego 2010 roku.

Str. 63, pkt 16.1

Bylo:

Zarówno pan Lukasz Wójcik jak i pan Krzysztof Balanda nie pelnili wczesniej funkcji w organach Emitenta.

Jest:

Pan Lukasz Wójcik nie pelnil wczesniej funkcji w organach Emitenta.

Str. 63, pkt 16.2

Usunieto:

b) umowy o zarzadzanie zawartej w dniu 12 lutego 2007 r. pomiedzy Emitentem a czlonkiem Zarzadu Panerr
Krzysztofem Balanda, zawierajacej zakaz konkurencji (w okresie trwania tej umowy, jak i w okresie 3 lat oc
jej rozwiazania lub wygasniecia) polegajacy m.in. na zobowiazaniu do:

niepodejmowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub innego stosunku prawnego w podmiotad
konkurencyjnych dla Emitenta,

nieobejmowania funkcji w organach podmiotów konkurencyjnych i funkcji doradczych,

nieuczestniczenia w przedsiewzieciach konkurencyjnych lub podmiotach konkurencyjnych,

niepodejmowania lub nieprowadzenia dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub cudzy rachunek
jezeli jest ona konkurencyjna dla Emitenta.

Wyzej wymieniona umowa przewiduje, iz wynagrodzenie ryczaltowe otrzymywane przez Pana Krzysztofa Balande
obejmuje odszkodowanie za powstrzymywanie sie przez niego od dzialalnosci konkurencyjnej zarówno w trakcic
obowiazywania tej umowy, jak i po jej rozwiazaniu lub wygasnieciu. Jezeli jednak przedmiotowa umowa zostanie
rozwiazana za wypowiedzeniem przez Emitenta, Emitent zobowiazany jest zlozyc oswiadczenie o ograniczenit
zakazu konkurencji do 12-miesiecznego okresu od dnia wygasniecia tej umowy i zobowiazany jest do wyplacania '"
przeciagu tego okresu wynagrodzenia z tytulu powstrzymywania sie przez Pana Krzysztofa Balande od dzialalnosc
konkurencyjnej w wysokosci 50% wynagrodzenia ryczaltowego.

Str. 66, pkt 17.2.1

Usunieto:

Prezes Zarzadu Emitenta Krzysztof Balanda nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.


