شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»
بيان صحفي

إي ديتا للصننننناعات الغذائية تعلن تشننننغي دي ديد ج تاو ال ي مع إطالق منتج "ف يسنننن ا
ب بس" لتعزيز است ادتها من م س ق األغذية الخ ي ة المعبأة آليًا بمص
تم تركيب خط اإلنتاج الجديد في مص ن  E08بتكلفة اسننتاراةية  14مليون ج يه تقريبًا ،وم تج "فريسننكا بوب " الجديد بيتي في اراة جدو
الشركة لت وي تشكيلة م تجات الويفر وت رية حصتدا السوقية

القاهرة في  27مايو 2019
أعل ت اليوم شركة «ايديتا للص اعات الغذائية» (كو البوةصة الرصرية  EFID.CAوبوةصة ل دن  – )EFIFq.Lالرائدة بص اعة األغذية
الخفيفة في مصر– عن تركيب خط جديد إلنتاج الويفر برص  ،E08وذلك بتكلفة استاراةية تبلغ حوالي  14مليون ج يه ،بددف تص ي
م تجات الويفر تحت عالمة "فريسكا" .وبالتزامن م تشغيل خط اإلنتاج الجديد ،قامت الشركة بإرالق م تج "فريسكا بوب " ،وهو ويفر
كاكاو ملفوف ومحشو بكريرة الكاكاو والب دق ،وذلك بسعر  3ج يه للعبوة .وييتي ارالق "فريسكا بوب " في اراة مساعي الشركة لت وي
باقة م تجات الويفر م ت رية حصتدا بسوق الويفر الذي يتسم برعدالت نرو مرتفعة.

وفي هذا السياق أوضح المهندس ها ي ب زي رئيس مجلس اجدارة والعض المنتدب لش كة «إيديتا للصناعات الغذائية» ،أن الشركة تعكف
على تعزيز استفا تدا من مقومات ال رو القوية التي يحظى بدا سوق الويفر عبر االستاراة في ت رية الطاقة اإلنتاجية للقطاع وارالق م تجات
جديدة ،عل ًرا بين الشركة بدأت ج ي ثراة تلك االستراتيجية االستاراةية في ضوء اةتفاع ايرا ات قطاع الويفر الى  97.3مليون ج يه خالل
الرب األول من عام  ،2019باإلضافة الى نرو حصة ايديتا بسوق الويفر الى  %10.3في نداية فبراير  .2019واختتم برزي أن ايديتا تحظى
برجروعة من الرقومات التي ةسخت مكانتدا في سوق األغذية الخفيفة الرعبية آليًا وعلى ةأسدا االلتزام بتقديم الر تجات االبتكاةية الجديدة
لعرالئدا وقدةتدا على استحداث وت فيذ استراتيجيات ال رو الطروحة.
—نداية البيان—

ش كة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
تيسست شركة «ايديتا للص اعات الغذائية» عام  ،1996وهي شركة ةائدة في قطاع الص اعات الغذائية الرعبية آليًا بالسوق الرصري .تتخصص
شركة «ايديتا» في انتاج وتص ي وتسويق وتوزي الرخبوزات ،برا في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق الرخبوزة (الرص عة من الدقيق)
وبسكويت الويفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل ،حيث تضم محفظة الشركة عد ًا من العالمات التجاةية الرحلية
الرائجة مال «مولتو» و«تو و» و«بيك ةولز» و«بيك ستيك » و«فريسكا» و«ميريك » ،كرا ترتلك عد ًا من العالمات التجاةية الدولية
وم دا «توي كيز» و«هوهوز» و«تايجر تيل» في مصر وليبيا واألة ن وفلسطين والرغرب والجزائر وتون وسوةيا ولب ان والعراق
والبحرين وعران واإلماةات والكويت وقطر والسعو ية ،وترتلك كذلك حقوق التص ي والرعرفة الف ية والتق ية على الساحة اإلقليرية لباقة
اضافية تضم  11م تج من م تجات شركة «هوست براندز» الدولية .وتحظى شركة «ايديتا» بيكبر حصة سوقية في أسواق الكيك
والكرواسون الرعبي آليًاً ،وتحتل الرركز الااني في سوق الرقائق والرقرمشات الرخبوزة م تعظيم حصتدا في شرائح بسكويت الويفر
والحلويات .وخالل الرب األول من عام  ،2019توزعت مبيعات الشركة بواق  %91.3تقريبًا للسوق الرحلي م توجيه قرابة  %8.7الرتبقية
ألسواق التصدير وعلى األخص الدول العربية الرجاوةة .لرزيد من الرعلومات يرجى زياةة الروق اإللكترونيir.edita.com.eg :
لالستعالم والت اص :
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التص يحات التطلعية:
يحتوي هذا البيان على تصريحات تطلعية .التصريح التطلعى هو أي تصريح ال يتصل بوقائ او احداث تاةيخية ،ويركن التعرف عليه عن رريق استخدام مال العباةات
والكلرات االتية "وفقا للتقديرات"" ،تددف"" ،مرتقب"" ،تقدة"" ،تتحرل"" ،تعتقد"" ،قد"" ،التقديرات"" ،تفترض"" ،توقعات"" ،تعتزم"" ،ترى"" ،تخطط"" ،مركن"،
"متوق "" ،مشروعات"" ،ي بغي"" ،على علم"" ،سوف" ،او في كل حالة ،ما ي فيدا او تعبيرات اخرى مراثلة التي تددف الى التعرف على التصريح باعتباةه تطلعى .هذا
ي طبق ،على وجه الخصوص ،الى التصريحات التي تتضرن معلومات عن ال تائج الرالية ال رستقبلية او الخطط أو التوقعات بشين األعرال التجاةية واإل اةة ،وال رو أو
الربحية والظروف االقتصا ية والت ظيرية العامة في الرستقبل وغيرها من الرسائل التي تؤثر على شركة ايديتا للص اعات الغذائية ش.م.م"( .الشركة").
التصريحات التطلعية تعك وجدات ال ظر الحالية إل اةة الشركة ("اال اةة") على احداث مستقبلية ،والتي تقوم على افتراضات اإل اةة وت طوي على مخارر معروفة
وغير معروفة ،ومجدولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أ اءها أو انجازاتدا مختلفا اختالفا ما يا عن أي نتائج في الرستقبل ،او عن
أ اء الشركة أو انجازاتدا الواة ة في هذه التصريحات التطلعية صراحة أو ضر ا .قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف الحالة الرالية الفعلية للشركة او
نتائج عرلياتدا اختالفا جوهريا عن هذه التصريحات التطلعية ،أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضر ية.
تخض أعرال الشركة لعد من الرخارر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التصريح التطلعى او التقدير أو الت بؤ اختالفا ما يا عن التصريحات التطلعية الواة ة في هذا
البيان سواء صراحة او ضر ا .الرعلومات واآلةاء والتصريحات التطلعية الواة ة في هذا البيان ت عبر فقط عن وقت صدوة هذا البيان وتخض للتغيير ون اخطاة .وال
تتعدد الشركة بيي التزام فيرا يخص مراجعة او تحديث او تيكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصريحات التطلعية لتعك األحداث التي تتم أو الظروف التي
ت شي فيرا يتعلق برضرون هذا البيان.
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