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في البورصة المصرية وبورصةة لنةدن « إيديتا للصناعات الغذائية».. بدء التداول على أسهم  اليوم

 المالية لألوراق

فدي بالتزامن مع بدد  التدداول ىلدس أ دلش الشدركة  مليار جنيه 6.7يبلغ  «إيديتا»رأس المال السوقي لشركة و ،لشريحتي الطرح الخاص والطرح العام ةقوي تغطية

 البورصة المصرية وشلادات اإليداع الدولية في بورصة لندن لألوراق المالية

 2015أبريل  2القاهرة في 

 

 صددناىةبوهددي شددركة را دددة  ،«إيددديتا للصددناىات الغةا يددة»بددد  التددداول ىلددس أ ددلش شددركة  ،2015أبريددل  2الخمدديا الموافدد   ،اليددومالبورصددة المصددرية  تشددلد

 رمددز تحدد  «إيددديتا»أ ددلش شددركة  ىلددس التددداول يبدأ ددو. آليًددا المعبددب والكيدد  الكروا ددونأ ددواق  فددي  ددوقية حصددة بددبكبر وتحظددس مصددرفددي األغةيددة الخفيفددة 

(EFID.CA) صباًحا العاشرة الساىة تمام فيالتداول  جلسةمع افتتاح جنيه للسلش  18.5 بسعر. 

 ة دلش ىاديدأ 5يبدأ التداول ىلس شلادات اإليداع الدولية في بورصدة لنددن لدألوراق الماليدة اىتبداًرا مدن اليدوم، ىلًمدا بدبن كدل شدلادة تعدادل من المقرر أيًضا أن و

 دوالر أمريكي.  12.28وتبلغ قيمتلا 

شدريحة الطدرح الخداص ب دلش ققددع ىدادع  92.483.770لعددد متطلبدات التخصدي  تلبيدة وعملية ترتيب طلبدات االكتتدا  الناجح لتمام اإلبتي ذل  في ضو  وي

المجموىة المالية هيدرميا ، ىلًما ببن البورصة المصريةإضافي لالكتتا  العام في  لش  16.320.665لمؤ سات اال تثمارية وذوع المال ة المالية، مع طرح ل

 .عملية الطرح المشتركلفي دور المنس  الدولي ومسئول التغطية اشتركتا كتتا  ومؤ سة جولدمان  اكا اقترقاشوقال للترويج وتغطية اال

بدين  % مدن إجمدالي أ دلش الشدركة30قسدبة األ دلش حدرة التدداول وتبلدغ مليدون دوالر(  891مليدار جنيده )حدوالي  6.7« إيدديتا»ويبلغ رأس المال السوقي لشركة 

 .البورصة المصرية وبورصة لندن لألوراق المالية

مليدار  3.034مليدار جنيده )حدوالي 22.847مرة تقريبًا في شريحة الطرح الخاص للمؤ سات حيد  بلغد  طلبدات االكتتدا   13.4وقد تش تغطية االكتتا  بمعدل 

 مليون دوالر(. 181جنيه )حوالي مليار  1.367طلبات االكتتا   بلغ حي  مرة  24.5بمعدل في شريحة الطرح العام االكتتا  (، وذل  مع تغطية دوالر

وطروحدات ييدادات رسوس األمدوال تعندس أن البورصدة تقدوم المتتاليدة محمد ىمدران ر ديا مجلدا إدارة البورصدة المصدرية، أن ىمليدات القيدد كتور دالوأشار 

توفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يجدب أن يدركده  يومساىدتلا ىلس النمو وبالتالوتو يع قاىدة ملكيتلا وهو تمويل الشركات  ،بدورها الر يسي المنوط بلا

 ."وتفعيل خطط التنمية عالمجتمع ككل، مضيفاً "لدينا التزام واضح بمساىدة ودىش االقتصاد المصر

أن  يلتوقيد  ير دل إشدارة واضدحة لمجتمدع اال دتثمار المحلدس واألجنبدهدةا ا يالبورصدة المصدرية فدبخدر فد ن قيدد كياقدات ضدخمة آوأردف ىمران "من جاقدب 

القويدة المؤشدرات يمكدن اال ترشداد بلدا كبحدد  ي"اىتقد أن البورصة من القطاىات الت، وأضاف االقتصاد يتعافس بشكل كبير وأن هناك توقعات إيجابية لالقتصاد

 ع. لالقتصاد المصر

البورصة، منوهداً  يلده السوق من خالل قيد شركات من مختلف القطاىات واألحجام يساىد ىلس إثرا  بيئة التداول فوختش ىمران تصريحاته أن التنوع الةى يش

% من الطرح الخاص للشدركة تدش 70أن والسوق،  يجة  مستثمرين جدد للسوق لش يكوقوا متواجدين من قبل وهو ما  يدىش السيولة ف ين الطروحات تساىد فأ

 للسوق. ةجديد يةأجنب اتاأل واق العالمية وهو ما يعنس جة  ا تثمار يإيداع طرح  فمن خالل شلادات 

المهنةد  اةا ي بةررئ رئةيل مالةل ا وارع واللمةو المنتةد  ل ةر ة أىدر   «إيدديتا»وبدد  التدداول ىلدس أ دلش عملية الطرح الناجح لتمام اإلوفي تعليقه ىلس 

لديده، وتحويللددا إلدس صددرح صدناىي ىمددالق فدي السددوق المصدرع بتطلعددات  بتنميدة الشددركة مندة أن تولدددت فكرتلداىدن اىتددزايه  ،«إيةديتا للصةناعات الغذائيةةة»

قامتدا اللتدان  «شديبيتا»و «أكتديا»بالعمدل مدع مسدتثمرين ا دتراتيجيين بثقدل ومكاقدة شدركتي وتو عات مسدتمرة ىلدس السداحة اإلقليميدة. كمدا أىدر  ىدن  دروره 

وكةل  مئات المستثمرين ىلس الساحة المحلية والدوليدة الدةين يشداركوقا الثقدة فدي ، لاىلس أ لممع بد  التداول  «إيديتا»ا تثماراتلما بشركة من جز يًا بالتخارج 

كدل جلدود مرت أثالةين موظف وىامل  5200قرابة المكون من وال  يما فري  العمل التي تعمل بلا،  واق مكاقتلا باألولا جودة منتجاتقموذج ورسية الشركة و

خالل المرحلدة المقبلدة مدن مسديرة  لمساهمينجميع الس مواصلة تعظيش العا د اال تثمارع لىايم ىىن تنمية هةا الصرح المصرع العمالق. وأكد بريع أقه منلش 

 قمو الشركة.

المملوكة بصورة غير مباشدرة لصدنادي  اال دتثمار المددارة مدن « أفريكا  امبا بي في»وتتضمن قا مة المساهمين ىارضي البيع في ىملية الطرح كل من شركة 

اليوقاقيدة « شديبيتا» المملوكدة لشدركة« اكسدودير ليميتدد»البريطاقية المتخصصدة فدي اال دتثمار المباشدر باأل دواق الناشدئة، وكدةل  شدركة « أكتيا»جاقب شركة 

لدش تقدش «( إيدديتا»)الكيان المالد  لحصدة ىا لدة بدريع وأكبدر مسداهش فدي شدركة « ركو ليميتديب»في صناىة األغةية الخفيفة. وتجدر اإلشارة إلس أن شركة الرا دة 

 طرح.تحصل ىلس أية ىا دات ققدية من حصيلة ال شل« إيديتا»كما أن شركة  ،ببيع أع من األ لش المملوكة للا

ىددن اىتددزايه بدددخول  ،«إيةةديتا للصةةناعات الغذائيةةة»وعمةةو مالةةل إوارع شةةر ة  «أ تةةيل» ةةر ة ل اللةةام ريدمةةالالخةةولي  شةةري  الةةد تورمددن جلتدده أىددر  و

 هدا الر يسديالمدالي وافتتداح مقر تعظديش األدا مدن طدوال الفتدرة الماضدية التدي حققتلدا لا لدة الطفدرات فدي ضدو  ال شدركة مدرجدةكجديددة النمدو المرحلة « إيديتا»
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بسدكوي  أ دواق مة، فضالً ىن التو ع في كتنمية الطاقة اإلقتاجية وتطوير منظومة تخطيط الموارد وتعزيز قظش الحوجاقب إلس جديدة، التوييع البيع والومراكز 

وأن ذلد  يعدد تدنعكا فدي ارتفداع الطلدب بصدورة ها لدة ىلدس ىمليدة الطدرح، « إيدديتا»الويفر والحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل. وتدابع أن قجاحدات 

ن تكدون ألأقده يتطلدع  الخدولي . وقدالاال دتثمارية ىلدس السداحة اإلقليميدة والدوليدةالمؤ سدات  بدين فدي السدوق المصدرعثقدة الىلدس ا دتعادة ال تغفللا العين شلادة 

 .تح  قيادة الملندس هاقي بريع «إيديتا»قصة قمو بالفصل الجديد جزً ا من « أكتيا»شركة 

أن شركته تحتل مكاقة را دة فدي  ،«إيديتا للصناعات الغذائية»وعمو مالل إوارع شر ة  «شيبيتا»الرئيل التنفيذئ ل ر ة  ثيوووروبولو  سبايرو  قالو

مدن  «شديبيتا»التدي تعدد  «إيديتا»بالمشاركة في تب يا عتز أقه يو، دولة حول العالش 35المخبويات المصنعة من الدقي  والحلويات والشكوالتة في أكثر من إقتاج 

حرصدلش الددا ش ىلدس حمايدة مصدالح والملنددس هداقي بدريع وفريقده الخبرات العميقة التي يحظدس بلدا ب« شيبيتا»الر يا التنفيةع لشركة أشاد . وأبري مساهميلا

وتر دي   «إيدديتا»المسداهمة فدي تنميدة أقه يتطلدع إلدس  «شيبيتا». وقال الر يا التنفيةع لشركة قةجميع األطراف ذات العالالمساهمين وتعظيش العا د اال تثمارع ل

 مليار جنيه  نويًا. 15ريادتلا في  وق األغةية الخفيفة بمصر الةع يربو حجمه ىلس 

جةب  أكبدر صدنادي  اال دتثمار الدوليدة وشدريحة « إيديتا»أن شركة  ايرميل، المالية بالماموعة اال تتا  وتغطية الترويج قطاع رئيل الاندئ أحمدأوضح و

ظلر في التغطية القوية لشريحة الطدرح الخداص كما يوأن ىودة هةه المؤ سات لال تثمار في السوق المصرع  ،متميزة من المؤ سات المالية اإلقليمية والمحلية

قبال ىلس أ لش الشركات المصرية وىدودة السدوق المصدرع لمكاقتده الطبيعيدة ضدمن أبدري الشركة وتفوق أدا لا التشغيلي بقدر ما يعكا ا تعادة اإل يعكا مكاقة

   األ واق اإلقليمية. 

، وتحتل المركز الثاقي فدي  دوق الرقدا   والمقرمشدات المخبدوية. وخدالل في مصر االكي  والكروا ون المعبب آليً ق ا ومن أببكبر حصة « إيديتا»شركة تحظس 

مليدون جنيده فدي صدورة أربداح تشدغيلية قبدل خصدش الضدرا ب والفوا دد  463.1مليدار جنيده، وقدتج ىدن ذلد   1.918« إيدديتا»، بلغ  إيدرادات شدركة 2014ىام 

 مليون جنيه. 9265.%(، مع وصول صافي الربح إلس 24.1واإلهالك واال تلالك  )هامش 

 

 —البيان قلاية—

 

 شر ة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

« إيدديتا». تتخصد  شدركة المصدرع بالسدوقالغةا ية المعبدبة آليًدا الصناىات  قطاع فيرا دة  شركة وهي 1996ىام « إيديتا للصناىات الغةا ية»شركة  تب س 

الحلويدات وكدةل   الدويفرفي إقتاج وتصنيع وتسوي  وتوييع المخبويات، بما في ذل  الكيد  والكروا دون والرقدا   المخبدوية )المصدنعة مدن الددقي ( وبسدكوي  

 بيد »و« رولدز بيد »و« تدودو»و« مولتدو»مثدل  المحليدة الرا جدةالتجاريدة حي  تضدش محفظدة الشدركة ىددًدا مدن العالمدات  ،والجيلي والكراميل يالجافة والطوف

فددي مصددر وليبيددا « تيددل تددايجر»و« هوهددوي»و« تددوينكيز»الدوليددة ومنلددا التجاريددة مددن العالمددات  اكمددا تمتلدد  الشددركة ىدددد ،«ميمدديكا»و« فريسددكا»و«  ددتيكا

 والمقرمشداتوتحتدل المركدز الثداقي فدي  دوق الرقدا      والكروا دون،يدببكبر حصة  وقية في شدرا ح منتجدات الك« إيديتا»وتحظس شركة . وفلسطينواألردن 

% تقريبًدا للسدوق المحلدي مدع توجيده 94، تويى  مبيعدات الشدركة بواقدع 2014ىام  وخاللوالحلويات.  الويفرمع تعظيش حصتلا في شرا ح بسكوي   المخبوية

 .المجاورة العربية الدول األخ  وىلس دولة 14 من أكثر في التصدير أل واق المتبقية% 6 قرابة

 

 :والتواصل لال تعالم

 السنباطي وينا/  األستاذع

 رئيل عالقات المستثمرين وشئون ال ر ات

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شر ة 

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

 

 التطلعية: التصريحات

هدو أع تصدريح ال يتصدل بوقدا ع او احدداي تاريخيدة، و يمكدن التعدرف ىليده ىدن طريد  ا دتخدام مثدل العبدارات و  يحتوى هةا البيان ىلس تصريحات تطلعية. التصريح التطلعس

رى"، "تخطددط"، "ممكددن"، الكلمددات االتيددة "وفقددا للتقددديرات"، "تلدددف"، "مرتقددب"، "تقدددر"، "تتحمددل"، "تعتقددد"، "قددد"، "التقددديرات"، "تفتددرت"، "توقعددات"، "تعتددزم"، "تدد

لعدس. هدةا ىات"، "ينبغي"، "ىلس ىلش"، " وف"، او فدي كدل حالدة، مدا ينفيلدا او تعبيدرات اخدرى مماثلدة التدي تلددف الدس التعدرف ىلدس التصدريح باىتبداره تط"متوقع"، "مشرو

تجاريدة واإلدارة، والنمدو أو الربحيدة ينطب ، ىلس وجه الخصوص، إلس التصريحات التي تتضمن معلومات ىن النتا ج المالية المستقبلية او الخطط أو التوقعدات بشدبن األىمدال ال

 ة"(.   والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسا ل التي تؤثر ىلس شركة ايديتا للصناىات الغةا ية ش.م.م. )"الشرك

، والتدي تقدوم ىلدس افتراضدات اإلدارة وتنطدوع ىلدس مخداطر معروفدة وغيدر التصريحات التطلعية تعكا وجلات النظر الحالية إلدارة الشركة )"االدارة"( ىلس احداي مستقبلية

ىدن أع قتدا ج فدي المسدتقبل، او ىدن أدا  معروفة، ومجلولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر ىلدس ان تكدون قتدا ج الشدركة الفعليدة  او أدا هدا أو إقجاياتلدا مختلفدا اختالفدا ماديدا 

ةه التصريحات التطلعية صراحة أو ضمنا. قدد يتسدبب تحقد  أو ىددم تحقد  هدةا االفتدرات فدي اخدتالف الحالدة الماليدة الفعليدة للشدركة او قتدا ج الشركة أو اقجاياتلا الواردة في ه

 ىملياتلا اختالفا جوهريا ىن هةه التصريحات التطلعية، أو ىدم تواف  التوقعات  وا  كاق  صريحة او ضمنية. 
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طر والشدكوك التدي قدد تتسدبب فدي اخدتالف التصدريح التطلعدس او التقددير أو التنبدؤ اختالفدا ماديدا ىدن التصدريحات التطلعيدة تخضع أىمال الشركة لعدد من المخا

ةا البيدان وتخضدع الواردة في هةا البيان  وا  صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلرا  والتصريحات التطلعية الواردة في هةا البيان تعبر فقط ىن وقد  صددور هد

ية لدتعكا دون إخطار. و ال تتعلد الشركة ببع التزام فيما يخ  مراجعة او تحدي  او تبكيد أو االىالن ىن أع تعديالت ىلس أع من التصريحات التطلع للتغيير

 األحداي التي تتش أو الظروف التي تنشب فيما يتعل  بمضمون هةا البيان.  

 


