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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية

 بيان إخباري

« تدايرر تيدد »و« هوهدو »و« تددوينتي »عالكدات وسددم كلتيت دا لت« إيدديتا للصدناعات الغذائيدة»

الاعرفددة ح ددوط التصددنيم واددتر  وت ،دولددة إفددافية رالاددرط اشوسددأ وشدداا   فري يددا 12فدد  

 «هوستس رراند »شركة كن جديد كنتج  11لـ  الفنية والت نية

الموتجىات بايىة طىء  مىع رىءاح  قىوق التعىويع عالمعءفىة الوويىة عالتقويىة ل على  الاىا ة اليليميىةالتوسع بالعالمات المملوكة لها في أسواق جديدة  «إيديتا»تعتزم 

 بشت  بلدان الموطقةالمبارء  هالتومية تواجدالتعايدات الجديدة في إطار جديدة ال

 

 2015أبءيل  19القاهءة في 

األغةيىىة اليويوىىة فىىي معىىء عىىواعة بءا ىىدة ال –( EFIFq.Lعبور ىىة لوىىدن  EFID.CA)كىىوا البور ىىة المعىىءية  «إيىىديتا للعىىواعات اليةا يىىة»رىىءكة أعلوىى  

العالمىات الدعليىة  امقتضىاهتمتلىك ب «LLC هوستس بءاندز»مع رءكة  تانيإبءام اتوايعن  – أكبء  عة سويية في أسواق الكءعاسون عالكيك المعبأ آليًا ا بة ع

عالمعءفىة الوويىة عالتقويىة تعىويع ال قىوق رىءاح اعلة إضافية بموطقىة الشىءق األعسىش عرىمار أفءيقيىا  إلى  جانى   21في  «تايجء تيل»ع« هوهوز»ع« تويوكيز»

 .«بءاندز هوستس»رءكة من موتجات  خءآموتج  11 لعداعل  الاا ة اليليمية 

 مىعالجديىد بمقتضى  اتوايهىا في معء عليبيا عاألران عفلاطين. عتحعل الشءكة  «تايجء تيل»ع« هوهوز»ع« تويوكيز»بالكامل عالمات  «إيديتا»عتمتلك رءكة 

الميىىءو عالجزا ىىء عتىىونس عسىىوريا علبوىىان عالعىىءاق عالبحىىءين ععمىىان تتضىىمن أخىىء  اعلىىة  12فىىي عالمىىات تلىىك العلىى  الملكيىىة الكاملىىة ل «هوسىىتس بءانىىدز»

الالزمىة لتعىويع بايىة عالتقويىة  ةالوويىبشءاح المعءفة  «هوستس بءاندز»من خالر تعايد آخء مع  «إيديتا»رءكة كما يام  عالمارات عالكوي  عيطء عالاعواية. 

 .الجديدةالموتجات تلك اليا ة بالعالمات تمتلك لن  «إيديتا»  علًما بأن رءكة في أسواق الموطقة «هوستس»من الموتجات الجديدة من 

فء ىة فءيىدة االتواييىة هىة  في البور ة المعءية عبور ة لودن لألعراق المالية. عتمثل  «إيديتا»عيأتي ذلك بعد مءعر فتءة عجيزة عل  بدح التداعر عل  أسهم 

اكتاىاو مىن الميىءو إلى  اليلىيج  فضىالً عىن   الشىءق األعسىش عرىمار أفءيقيىاموطقىة فىي  «تىايجء تيىل»ع« هوهىوز»ع« تىويوكيز»عالمات للتوسع في استيدام 

 في معء عبلدان الموطقة.الاويية  عتها تعظيم ع «إيديتا»تومية باية موتجات الكيك التي تطء ها من أجل  إضافي موتج 11لطء  الووية عالتقوية اليبءات 

تبلىور تخبىءة الاارة أن  ،«إيدديتا للصدناعات الغذائيدة»الا ندس هان  رر   رئيس كرلدس اددار  والعودو الانتددش لادركة يار تلك االتوايية عفي تعليقه عل  

إلى  « إيىديتا» يى  تتطلىع تعظىيم العا ىد االسىتثماري للماىاهمين  في إطار الحىء  الىدا م على  فور ظهورها الوء ة االستثوا ية تلك الغتوام التحءك سءعة في 

فىي أسىواق  «تىايجء تيىل»ع« هوهىوز»ع« تىويوكيز»عالمىات امىتالك تعزيز ريااتها باوق األغةية اليويوة المعبأة آليًا عل  الاىا ة المحليىة عاليليميىة مىن خىالر 

 .«هوستس»موتجات طء  باية جديدة من إل  جان  إضافية 

بلىدان فىي اليليميىة تعظىيم المبيعىات بيىء  « إيىديتا»التىي تتبواهىا رىءكة اليليميىة انطالية طمو ة الستءاتيجية التوسعات تعد بمثابة عأضاف بءزي أن العوقة 

بىالتوازي مىع ية ءيعىداألنشىطة التيتحقى  مىن خىالر توميىة الفتىا أن ذلىك   2014% مىن إجمىالي مبيعىات 6عالتىي مثلى   ىوالي   الشءق األعسش عرمار أفءيقيىا

 .الموطقةأنحاح في « إيديتا»لتومية التواجد المبارء لشءكة المتا ة اراسة الوء  

 نتىا توجيىه الإلى  جانى    تقىديم الموتجىات الجديىدة إلى  الاىوق المحلىيمن تعظيم  عتها في سوق الكيىك عبىء « إيديتا»عاختتم بءزي أن العوقة ستمكن رءكة 

 .األسواقتلك بللشءكة تواجد المبارء اللتومية  تمهيدًاالمحلي ألسواق التعديء 

 يء  متوسش األجل.من خالر  اهسيتم تمويلالعوقة المةكورة  بالةكء أنجديء 

عالمقءمشىات الميبىوزة. عخىالر بأكبء  عة من أسواق الكيك عالكءعاسون المعبأ آليًا في معء  عتحتل المءكز الثاني فىي سىوق الءيىا   « إيديتا»تحظ  رءكة 

مليىون جويىه فىي  ىورة أربىا  تشىييلية يبىل خعىم الضىءا   عالووا ىد  463.1مليىار جويىه  عنىتج عىن ذلىك  1.918« إيديتا»  بلي  إيءااات رءكة 2014عام 

 مليون جويه. 265.9%(  مع ع ور  افي الءبح إل  24.1عالهالك عاالستهالك  )هامش 

اعلىي »ع «هوسىتس»باالسىتحواذ على  عالمىات  «C. Dean Metropoulos»عرىءكة  «Apollo Global Management»رءكة  تجدر الرارة إل  ييامع

فىىي معىىء عليبيىىا عاألران عفلاىىطين  «تىىايجء تيىىل»ع« هوهىىوز»ع« تىىويوكيز»علىى  عالمىىات فىىي ضىىوح ذلىىك  «إيىىديتا»اسىىتحوذت . ع2013فىىي يوىىايء  «مااياىىون

 .2013اعتباًرا من أبءيل 

— البياننهاية  — 
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

« إيىديتا»عهي رءكة را دة في يطاع العواعات اليةا ية المعبأة آليًىا بالاىوق المعىءي. تتيعىك رىءكة  1996عام « إيديتا للعواعات اليةا ية»تأسا  رءكة 

الحلويىات ا   الميبىوزة )المعىوعة مىن الىديي ( عباىكوي  الىويوء عكىةلك في إنتا  عتعويع عتاوي  عتوزيع الميبوزات  بما في ذلك الكيىك عالكءعاسىون عالءيى

بيىك »ع« بيىك رعلىز»ع« تىواع»ع« مولتىو»   ي  تضىم محوظىة الشىءكة عىداًا مىن العالمىات التجاريىة المحليىة الءا جىة مثىل الجافة عالطوفي عالجيلي عالكءاميل

فىىي معىىء عليبيىىا « تىىايجء تيىىل»ع« هوهىىوز»ع« تىىويوكيز»مىىات التجاريىىة الدعليىىة عموهىىا   كمىىا تمتلىىك الشىىءكة عىىداا مىىن العال«ميمىىيكس»ع« فءياىىكا»ع« سىىتيكس

عالميىىءو عالجزا ىىء عتىىونس عسىىوريا علبوىىان عالعىىءاق عالبحىىءين ععمىىان عالمىىارات عالكويىى  عيطىىء عالاىىعواية  فضىىال عىىن إبىىءام اتواييىىة  عاألران عفلاىىطين

 الكيىك عالكءعاسىونأسىواق بىأكبء  عىة سىويية فىي « إيىديتا»عتحظ  رءكة  .«هوستس»رءكة ت موتجامن  موتج جديد 11تءخيك عاعم فوي لتعويع عتوزيع 

 ً   2014  عتحتىىل المءكىىز الثىىاني فىىي سىىوق الءيىىا   عالمقءمشىىات الميبىىوزة مىىع تعظىىيم  عىىتها فىىي رىىءا ح باىىكوي  الىىويوء عالحلويىىات. عخىىالر عىىام المعبىىأ آليًىىا

يىة اعلىة ععلى  األخىك الىدعر العءب 14% المتبقية ألسواق التعديء في أكثىء مىن 6يءابة % تقءيبًا للاوق المحلي مع توجيه 94توزع  مبيعات الشءكة بوايع 

 ir.edita.com.eg. لمزي من المعلومات يءج  زيارة المويع اللكتءعني المجاعرة

 

 لالستعالم عالتوا ل:

 اشستاذ  / دينا السنباط 

 رئيس عالقات الاستثارين وشئون الاركات

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 dina.sonbaty@edita.com.eg + |202 3851 6464تليوون: 

 

 التعءيحات التطلعية:

اسىتيدام مثىل العبىارات ع يحتو  هةا البيان عل  تعءيحات تطلعية. التعءيح التطلع  هىو أي تعىءيح ال يتعىل بويىا ع اع ا ىداي تاريييىة  ع يمكىن التعىءف عليىه عىن طءيى  

ا  اتيطىىشا  اممكىىنا  كلمىىات االتيىىة اعفقىىا للتقىىديءاتا  اتهىىدفا  امءتقىى ا  اتقىىدرا  اتتحمىىلا  اتعتقىىدا  ايىىدا  االتقىىديءاتا  اتوتىىء ا  اتويعىىاتا  اتعتىىزما  اتىىء ال

عىءف على  التعىءيح باعتبىار  تطلعى . هىةا امتويعا  امشءععاتا  ايوبييا  اعل  علما  اسوفا  اع فىي كىل  الىة  مىا يوويهىا اع تعبيىءات اخىء  ممايلىة التىي تهىدف الى  الت

ريىة عالاارة  عالومىو أع الءبحيىة يوطب   عل  عجه اليعو   إل  التعءيحات التي تتضمن معلومات عن الوتا ج المالية الماتقبلية اع اليطش أع التويعىات بشىأن األعمىار التجا

 ا ل التي تؤيء عل  رءكة ايديتا للعواعات اليةا ية ش.م.م. )االشءكةا(.   عالظءعف االيتعااية عالتوظيمية العامة في الماتقبل عغيءها من الما

طىوي على  ميىاطء معءعفىة عغيىء التعءيحات التطلعية تعكس عجهات الوظء الحالية لاارة الشءكة )ااالاارةا( عل  ا داي ماتقبلية  عالتىي تقىوم على  افتءاضىات الاارة عتو

يتلوىا اختالفىا ماايىا عىن أي نتىا ج فىي الماىتقبل  اع عىن أااح معءعفة  عمجهولة عغيءها من العوامل التي يد تؤيء على  ان تكىون نتىا ج الشىءكة الوعليىة  اع أااحهىا أع إنجازاتهىا م

الماليىة الوعليىة للشىءكة اع نتىا ج الشءكة أع انجازاتها الواراة في هة  التعءيحات التطلعية  ءا ة أع ضموا. يىد يتاىب  تحقى  أع عىدم تحقى  هىةا االفتىءا  فىي اخىتالف الحالىة 

 تطلعية  أع عدم تواف  التويعات سواح كان   ءيحة اع ضموية. عملياتها اختالفا جوهءيا عن هة  التعءيحات ال

يحات التطلعية الواراة في هةا البيىان تيضع أعمار الشءكة لعدا من المياطء عالشكوك التي يد تتاب  في اختالف التعءيح التطلع  اع التقديء أع التوبؤ اختالفا ماايا عن التعء

عالتعءيحات التطلعية الواراة في هةا البيان تعبء فقش عن عي   دعر هةا البيان عتيضع للتيييء اعن إخطار. ع ال تتعهد الشىءكة  سواح  ءا ة اع ضموا.  المعلومات عاآلراح

وشىأ فيمىا يتعلى  الظىءعف التىي تبأي التزام فيما ييك مءاجعة اع تحدي  اع تأكيد أع االعالن عىن أي تعىديالت على  أي مىن التعىءيحات التطلعيىة لىتعكس األ ىداي التىي تىتم أع 

 بمضمون هةا البيان.  
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