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.م.م.إيديتا للصناعات الغذائية ش  
 بيان صحفي

م��ن معلوم��ات بغ��رض إع��ادة  أو م��ا ي��رد ب��هه��ذا البي��ان يحظ��ر بش��كل كام��ل ت��داول 
وينطب�ق ذل�ك أيًض�ا  -بصورة مباشرة أو غير مباش�رة  هأو نشر هأو توزيعإصداره 

م�ن السادسة ونصف قبل الساعة  -تعديل سواء كان كلياً أو جزئياً / على أي تغيير 
 .)توقيت القاهرة( ۲۰۱٥مارس  ۱٦الموافق االثنين يوم صباح 

مثل هذا الع�رض او الطل�ب او البي�ع مخالف�ا للق�انون فيه�ا، هذه البنود ال تمثل او تشكل جزءا من أي عرض للبيع أو طلب لعرض شراء، و لن يتم بيع أي أوراق مالية مشار إليها هنا في أي دولة يكون 
 .مثل هذه الدولةالسارية قوانين األوراق المالية في مع قبل التسجيل او اإلعفاء من شرط التسجيل أو التوافق 

ينبغ�ي عل�ى المس�تثمرين ع�دم الش�راء أو االكتت�اب ف�ي أي م�ن االوراق المالي�ة . ان هذا البيان هو اعالن وفقا لمتطلبات قواعد نشرة الطرح الخاصة بهيئة الشئون المالية البريطاني�ة و ل�يس نش�رة ط�رح
في شكلها النه�ائي ال�ذي ستنش�ره ش�ركة اي�ديتا للص�ناعات الغذائي�ة ") نشرة الطرح("ن ذلك قائم على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح فقط القابلة للتداول المشار إليها في هذا البيان، اال اذا كا

 .الطرح، بعد نشرها، بمقر الشركة وسوف تتاح نسخ من نشرة. فيما يخص الطرح المشترك المقترح و المشار اليه في هذا البيانبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية . م.م.ش

 

بالبورص��ة ج��زء م��ن أس��همها ط��رح لعل��ن الس��عر االسترش��ادي ت »إي��ديتا للص��ناعات الغذائي��ة«
 في بورصة لندن لألوراق المالية المصرية مع طرح شهادات إيداع دولية 

 ۲۰۱٥مارس  ۱٦القاهرة في 

حاليً�ا م�ن أس�هم رأس�مال الش�ركة، والمملوك�ة % ۳۰تصل إل�ى  نسبةعام لال طرحلعملية ااالسترشادي لعن السعر  »إيديتا للصناعات الغذائية«أعلنت اليوم شركة 
طرح خاص للمؤسسات المالية واألفراد من ذوي المالءة المالي�ة بالبورص�ة تتمثل األولى في  ،من خالل شريحتيناألسهم طرح على أن يتم لعدد من المساهمين، 

 في الس�وق المص�ريةبينما تتمثل الشريحة الثانية في طرح عام للجمهور ، (GDR)المصرية وكذلك بورصة لندن لألوراق المالية من خالل شهادات إيداع دولية 
  .")الطرح المشترك("

للس�هم، جنيه�ا  ۱۸٫٥وللس�هم  اجنيه� ۱٦٫۸ ب�ين م�ا س�يتراوح لألسهم العادي�ة المق�رر طرحه�ا بالبورص�ة المص�رية سترشادي أن السعر اال »إيديتا«وقالت شركة 
سهم نقدي ع�ادي م�ن أس�هم  ٥عدد إيداع دولية تعادل كل شهادة سو .ية الطرح قد يختلف بالزيادة أو النقصان عن السعر االسترشاديلعلًما بأن السعر النهائي لعم

 .البنك المركزي المصريموقع على نشر يُ  يأحدث عطاء دوالربصرف الوفقا لسعر  ةشهادقيمة التحديد أن يتم على  ،الشركة

ه يتطل�ع إل�ى أن »إيديتا للصناعات الغذائية« شركةوالعضو المنتدب لدارة اإلهاني برزي رئيس مجلس  المهندس أوضحوفي تعليقه على عملية الطرح المرتقب 
االقتص�ادية المقوم�ات بفض�ل  »إي�ديتا«طالعه�م عل�ى الممي�زات التنافس�ية الت�ي تنف�رد به�ا ش�ركة الالتواصل مع المستثمرين سواء على الساحة المحلية أو الدولية 

، م�ع ۲۰۱٤و ۲۰۱۲ع�امي  خالل الفترة بين% ۱۹٫٦إلى عن وصول معدل النمو السنوي المركب بإيرادات الشركة  تأثمرالتي ، والسوقية الجذابةوالمعطيات 
0Fارتفاع كل من األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

عل�ى % ۲٦٫۲و% ۲٦٫۹وكذلك صافي الربح، بمعدل نمو سنوي مركب  ،۱
1Fالتوالي خالل نفس الفترة

۲. 

المنش�آت  وإقام�ة ،المص�ري بالس�وقتطوير باقة م�ن العالم�ات األكث�ر رواًج�ا بفضل  مرموقة احتاللها مكانةكذلك و ،منتجات الشركة وتكاملوأشاد برزي بتنوع 
ق�درة ت�دعم تفاؤلن�ا م�ن ولفت أن هذه المؤش�رات . مع توظيف شبكة مترابطة للقيام بأنشطة المبيعات والتوزيع ،الصناعية الحديثة المعتمدة بشهادات األيزو الدولية

ب�ين مختل�ف ارتف�اع الق�درة الش�رائية والتعافي االقتصادي استمرار مستفيدةً من  ،خالل المرحلة المقبلةتعظيم العائد االستثماري للمساهمين مواصلة الشركة على 
عل�ى المنتج�ات زي�ادة اإلقب�ال ، إل�ى جان�ب المقوم�ات الديموغرافي�ة الجذاب�ة وأكبر سوق استهالكي بالعالم العرب�ي، باعتباره شرائح الجمهور في السوق المصري

 .في مصر وبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل عام أسلوب الحياةالتي طرأت على تحوالت البصورة ملحوظة فيما يعكس  الغذائية المعبأة آليًا

قط�اع وتحدي�ًدا ب ،الس�وق المص�ريب، ونجحت الشركة في احتالل مكان�ة رائ�دة من جانب عائلة برزي ۱۹۹٦عام  »إيديتا للصناعات الغذائية«شركة وقد تأسست 
2Fملي�ار جني�ه ۱٥٫٥حجمه يبلغ الذي المعبأة آليًا الغذائية الصناعات 

بم�ا ف�ي ذل�ك  ،المخب�وزاتوتس�ويق وتوزي�ع وتص�نيع ف�ي إنت�اج  »إي�ديتا«وتتخص�ص ش�ركة . ۳
، حي��ث تض��م محفظ��ة والجيل��ي والكرامي�ل ياف��ة والط��وفالحلوي�ات الجوك��ذلك  ،وبس�كويت ال��ويفر) المص��نعة م��ن ال��دقيق( المخب�وزة والكرواس��ون والرق��ائقالكي�ك 

 العالم�ات م�ن اع�دد، كم�ا تمتل�ك »ميم�يكس«و »فريس�كا«و »بي�ك س�تيكس«و »بي�ك رول�ز«و »ت�ودو«و »مولتو«مثل الرائجة المحلية العالمات الشركة عدًدا من 
3Fمعينة بلدان في »تيل يجرات«و »هوهوز«و »توينكيز« ومنها الدولية

٤ . 
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 .في مصر وليبيا واألردن وفلسطينعالمات هذه ال »إيديتا«تمتلك شركة   ٤
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. المخب�وزةوالمقرمش�ات ، وتحت�ل المرك�ز الث�اني ف�ي س�وق الرق�ائق لي�اآ أالمعب ك والكرواسونيبأكبر حصة سوقية في شرائح منتجات الك »إيديتا«وتحظى شركة 
ف�ي ص�ورة أرب�اح تش�غيلية قب�ل خص�م الض�رائب  ملي�ون جني�ه ٤٦۳٫۱ون�تج ع�ن ذل�ك  جني�ه،ملي�ار  ۱٫۹۱۸» إي�ديتا«ش�ركة بلغت إي�رادات ، ۲۰۱٤خالل عام و

4Fوالفوائد واإلهالك واالستهالك

5Fمليون جنيه ۲٦٥٫۹، مع وصول صافي الربح إلى %)۲٤٫۱هامش ( ٥

٦ . 

ط��رح األس��هم وش��هادات اإلي��داع الدولي��ة لالكتت��اب فيه��ا م��ن جان��ب المؤسس��ات بع��د موافق��ة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة المالي��ة والبورص��ة المص��رية، س��تقوم الش��ركة ب
ش�هادات اإلي�داع وق�د وافق�ت الهيئ�ة العام�ة للرقاب�ة المالي�ة عل�ى ط�رح . البورصة المصريةبعام طرح وذلك بالتزامن مع إجراء االستثمارية في مصر والخارج، 

 .في مصرللمستثمرين األفراد علًما بأن شهادات اإليداع الدولية لن يتم طرحها  الدولية

 .اإلفصاح عن نشرة االكتتاب العام في مصر وفقا لمتطلبات القانونب »إيديتا«وأعقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قيام شركة 

المملوكة بصورة غير مباش�رة لص�ناديق االس�تثمار الم�دارة م�ن  »أفريكا سامبا بي في«شركة تتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح كل من و
اليوناني�ة  »ش�يبيتا«المملوك�ة لش�ركة  »اكس�ودير ليميت�د«ش�ركة  وك�ذلك، باألس�واق الناش�ئة المتخصص�ة ف�ي االس�تثمار المباش�رالبريطانية  »أكتيس«جانب شركة 
ل�ن  )»إي�ديتا«مس�اهم ف�ي ش�ركة وأكب�ر الكيان المالك لحصة عائلة برزي ( »ليميتدبركو «شركة وتجدر اإلشارة إلى أن . األغذية الخفيفةفي صناعة المتخصصة 

  .ضمن عملية الطرح المرتقبالمملوكة لها أي من األسهم  ببيع تقوم

 .سالفة الذكرالمشترك على أية عائدات نقدية من عملية الطرح » إيديتا«شركة  لن تحصل و

تح�ت ك�ود لألوراق المالية تداول شهادات اإليداع الدولية ببورصة لندن مع  EFID.CAبالبورصة المصرية تحت كود  »إيديتا«التداول على أسهم شركة يتم سو
EFID. 

العام�ة  الهيئ�ةم�ن  النهائي�ةالرقابي�ة  الموافق�ات عل�ىالش�ركة  حص�ولوهم�ا  ،رئيس�يين ينع�املعل�ى  »إي�ديتا«ألس�هم ش�ركة  المش�ترك الط�رحإتمام عملية  يتوقفو
، إلى جانب االنتهاء من أعم�ال ترتي�ب طلب�ات الشئون المالية البريطانية وبورصة لندن لألوراق المالية هيئةوكذلك  المالية والبورصة المصرية للرقابة المصرية
 .طرحهافي األسهم وشهادات اإليداع الدولية المقرر  (Book-building)االكتتاب 

في القيام بدور المنسق الدولي ومسئول التغطي�ة ف�ي عملي�ة انترناشونال ومؤسسة جولدمان ساكس للترويج وتغطية االكتتاب المجموعة المالية هيرميس ستشترك 
 .الطرح المشترك

 —نهاية البيان—

 .م.م.شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش
» إي�ديتا«تتخص�ص ش�ركة . المص�ري بالس�وقالغذائية المعبأة آليً�ا الصناعات  قطاع فيرائدة  شركة وهي ۱۹۹٦عام » إيديتا للصناعات الغذائية«شركة  تأسست

الحلوي�ات وك�ذلك  ال�ويفروبس�كويت ) المص�نعة م�ن ال�دقيق(الكي�ك والكرواس�ون والرق�ائق المخب�وزة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك 
 بي�ك«و» رول�ز بي�ك«و» ت�ودو«و» مولت�و«المحلي�ة الرائج�ة مث�ل التجاري�ة حيث تض�م محفظ�ة الش�ركة ع�دًدا م�ن العالم�ات  ،والجيلي والكراميل يالجافة والطوف

ف��ي مص��ر وليبي��ا » تي��ل ت��ايجر«و» هوه��وز«و» ت��وينكيز«الدولي��ة ومنه��ا التجاري��ة م��ن العالم��ات  اكم��ا تمتل��ك الش��ركة ع��دد ،»ميم��يكس«و» فريس��كا«و» س��تيكس
 والمقرمش�اتك والكرواس�ون، وتحت�ل المرك�ز الث�اني ف�ي س�وق الرق�ائق ي�بأكبر حصة سوقية في ش�رائح منتج�ات الك» إيديتا«وتحظى شركة . وفلسطينواألردن 
تقريبً�ا للس�وق المحل�ي م�ع توجي�ه % ۹٤، توزعت مبيعات الش�ركة بواق�ع ۲۰۱٤عام  وخالل. والحلويات الويفرصتها في شرائح بسكويت مع تعظيم ح المخبوزة

 .المجاورة العربية الدول األخص وعلى دولة ۱٤ من أكثر في التصدير ألسواق المتبقية% ٦ قرابة

 

 :والتواصل لالستعالم

 السنباطي دينا/  األستاذة
 )رئيس قطاع عالقات المستثمرين وشئون الشركات( الرئيس نائب

 dina.sonbaty@edita.com.eg |+ ۲۰۲ ۳۸٥۱ ٦٤٦٤: تليفون
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 اخطار هام 
يجب عدم االعتماد على المعلوم�ات ال�واردة ف�ي ه�ذا البي�ان أو . خلفية فقط وال تزعم بأن تكون كاملة أو شاملةتهدف إلى إعطاء المعلومات الواردة في هذا البيان 

وم�ع ذل�ك، ف�ان الش�ركة ال تتعه�د . ان المعلومات الواردة  في هذا البيان قابلة للتغيير. على مدى اكتمالها  او دقتها او نزاهتها من قبل أي شخص ألي غرض كان
 .  مختصةرقابية هذا البيان لم يتم الموافقة عليه من قبل أي هيئة . ى هذا البيان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا اإلعالن أو تصحيح أي أخطاءبتوفير متلق

وراق مالي�ة أخ�رى، هذا البيان ال يشكل أو يمثل جزءا من أي عرض أو دع�وة للبي�ع أو لإلص�دار، أو أي طل�ب للع�رض لش�راء أو االكتت�اب ف�ي أي أس�هم أو أي أ
قد يكون توزيع ه�ذا اإلع�الن وغي�ره . أو كون انه تم توزيعه، أساسا او يتم االعتماد عليه فيما يخص اى عقد لهذا الغرض) أو أي جزء منه(ولن يشكل هذا البيان 

موجب القانون في بعض الدول، و على األش�خاص من المعلومات المتعلقة بقيد األسهم في البورصة المصرية و في بورصة لندن و الطرح المشترك، محظورا ب
ق�د يمث�ل . و االلت�زام به�ا الذين يدخل هذا البيان فى حوزتهم أو أي مستند او اى من المعلومات االخرى المشار إليها فى هذا البيان،  ان يطلع على مثل هذه القي�ود

 . ذه الدولةعدم االلتزام لهذه القيود إخالال لقوانين األوراق المالية  في مثل ه

أو أي م�ن ش�ركة / عين و هذا البيان لم يتم التحقق منه بشكل مستقل و لم يتم تقديم اى اقرار أو تعهد صراحة أو ضمنا، من أو نيابة عن الش�ركة والمس�اهمين الب�ائ
أو الش�ركات التابع�ة لهم�ا، أو تعه�دات الش�ركات   المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب، جولدمان ساكس الدولية أو أي من تعهدات الش�ركات االم

او الم��وظفين او ال��وكالء او الش��ركات التابع��ة او المستش��ارين م��ن قب��ل  التابع��ة ألي م��ن تعه��دات الش��ركات االم، أو اى م��ن اعض��اء مجل��س االدارة او الم��ديرين،
و ل��ن يتحم��ل اى م��ن ه��ؤالء . ه��ة المعلوم��ات أو اآلراء ال��واردة ف��ي ه��ذا البي��اناالط��راف المعني��ة، فيم��ا يخص��ها، وينبغ��ي ع��دم االعتم��اد عل��ى دق��ة أو تم��ام أو نزا

كاف�ة المعلوم�ات المقدم�ة أو ال�واردة ف�ي ه�ذا البي�ان خاض�عة للتأكي�د، . االشخاص أي مسؤولية أو التزام عن هذه المعلوم�ات أو اآلراء أو ع�ن أي اخط�اء أو س�هو
 . والتصحيح، واالستكمال والتغير دون اخطار

األوراق المالي�ة المش�ار . مثل هذا البيان عرضا ألوراق مالية ف�ي الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة، أو دع�وة لش�راء أوراق مالي�ة ف�ي الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ةال ي
، أو بموج�ب ق�انون ")األوراق المالي�ةق�انون ("وتعديالت�ه  ۱۹۳۳اليها في هذا البيان ليست مسجلة ول�ن ي�تم تس�جيلها وفق�ا لق�انون األوراق المالي�ة األمريك�ي لع�ام 

ليمها بطريق�ة مباش�رة أو األوراق المالية الخاص بأية والية او مكان في الواليات المتح�دة االمريكي�ة، وال يج�وز عرض�ها أو بيعه�ا أو إع�ادة بيعه�ا أو نقله�ا أو تس�
لب�ات التس�جيل، أو ف�ي معامل�ة ال تخض�ع لمتطلب�ات التس�جيل الخاص�ة بق�انون غير مباش�رة داخ�ل الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة، إال وفق�ا لإلعف�اء المطب�ق م�ن متط

لم يق�م مص�در األوراق المالي�ة بتس�جيل وال . األوراق المالية و وفقا ألية قوانين لألوراق المالية المعمول بها في أي والية او مكان فى الواليات المتحدة االمريكية
 .ي الواليات المتحدة االمريكية، وال يعتزم إجراء طرح عام لألوراق المالية في الواليات المتحدة االمريكيةيعتزم تسجيل أي جزء من الطرح المشترك ف

ب�الطرح تعمل شركة المجموعة المالي�ة هي�رميس لت�رويج وتغطي�ة االكتت�اب وجول�دمان س�اكس الدولي�ة،  بش�كل حص�ري للش�ركة ول�يس ألح�د غيره�ا فيم�ا يتعل�ق 
موكال لهما فيم�ا يتعل�ق ب�الطرح المش�ترك وليس�ا مس�ؤوالن تج�اه أي ش�خص آخ�ر س�وى ) سواء كان متلقى لهذا البيان أم ال(خص آخر المشترك ولن يعتبرا أي ش

هيئ��ة الل��وائح "ان جول��دمان س��اكس الدولي��ة مص��رحة م��ن قب��ل . الش��ركة، لت��وفير الحماي��ة الممنوح��ة لموكلهم��ا او لتق��ديم االستش��ارة فيم��ا يتعل��ق ب��الطرح المقت��رح
 .في المملكة المتحدة" هيئة اللوائح االحترازية"التي تخضع لرقابة هيئة الشئون المالية و " ترازيةاالح

م�ع أي م�ن ت�دابير تنفي�ذ المعم�ول به�ا ف�ي أي دول�ة (فيه�ا  EC/  ۲۰۰۳/۷۱في أي من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية التى يتم تطبيق التوجيه 
فيم�ا ع�دا المملك�ة المتح�دة، يك�ون ه�ذا البي�ان موجه�ا فق�ط ال�ى المس�تثمرين الم�ؤهلين ف�ي الدول�ة العض�و ف�ي اط�ار المعن�ى ") جيه النشرةتو"من الدول األعضاء، 
األش�خاص  )أ(باإلضافة الى ذلك فانه س�يتم توزي�ع ه�ذا البي�ان ف�ي المملك�ة المتح�دة عل�ى االش�خاص التالي�ة فق�ط "). المستثمرين المؤهلين("الوارد بتوجيه النشرة 

) ت�رويج م�الي( ۲۰۰۰م�ن ق�انون الخ�دمات و االس�واق المالي�ة  ) ٥( ۱۹الذين لديهم خبرة احترافية في األمور المتعلقة باالستثمارات التي تدخل في نطاق الم�ادة 
األش��خاص ) ج(م��ن األم��ر، أو ) د(إل��ى ) أ( )۲( ٤۹الكيان��ات ذات الم��الءة المالي��ة العالي��ة الت��ي ت��دخل ف��ي نط��اق الم��ادة ) ب(، ")االم��ر("و تعديالت��ه  ۲۰۰٥ام�ر 

أي اس�تثمار او نش�اط اس�تثماري متعل�ق "). األش�خاص المعني�ة"و يشار الى كل ه�ؤالء األش�خاص مع�ا (اآلخرين الذين يسمح ارسال هذا البيان لهم بشكل قانوني 
أي دول�ة عض�و ف�ي المنطق��ة االقتص�ادية األوروبي�ة فيم�ا ع�دا المملك��ة  به�ذا البي�ان مت�اح فق�ط لألش�خاص المعني��ة ف�ي المملك�ة المتح�دة وللمس�تثمرين الم��ؤهلين ف�ي

ينبغي على كل شخص ليس من االشخاص المعني�ين ع�دم التص�رف بن�اء عل�ى ه�ذا البي�ان او أي م�ن . المتحدة، وسيتم االشتراك فيه فقط من قبل هؤالء األشخاص
 .  محتوياته  او االعتماد علي أي منها

أو  توزيع هذا البيان او المنشور الذي ورد فيه او أي نسخة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أستراليا، كندا، اليابان او جن�وب أفريقي�اال يجوز اخذ او نقل او 
 .إلى أي شخص في أي من تلك الدول أو أي دول أخرى، يشكل مثل هذا العمل انتهاكا للقوانين المعنية فيها

و ان األداء الس�ابق . سعر وقيمة األوراق المالية او أي عائد منها قابل لالنخفاض كما هو قابل لالرتف�اع.  خص الطرح المشتركال يشكل هذا البيان توصية فيما ي
ل�ى األداء ال يمكن االعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيان أو أي من المستندات المتعلقة بالطرح المشترك  كاسترش�اد ع.  ليس دليال على األداء المستقبلي

 . في المستقبل

أو شهادات ايداع دولية، يجب على األشخاص المطلعين على هذا البيان التأكد من أنهم عل�ى دراي�ة كامل�ة و وموافق�ة عل�ى المخ�اطر الت�ي / قبل شراء أي أسهم و 
 .سيتم النص عليها في نشرة الطرح، عند نشرها

المالي�ة هي�رميس لت�رويج وتغطي�ة االكتت�اب او جول�دمان س�اكس الدولي�ة أو أي م�ن الش�ركات التابع�ة لك�ل  فيما يتعلق بالطرح المشترك، قد تقوم شركة المجموع�ة
و قد يقوم�وا، بص�فتهم ه�ذه ، باالحتف�اظ او ش�راء . أو شهادات ايداع دولية/ منهما، بوصفهم مستثمرين لحسابهم او حساباتهم الخاصة، باالكتتاب أو شراء أسهم و 



 
 

 
خرى يعد توزيع أو أي دولة أفريقيا، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أمريكية، تواجدين في الواليات المتحدة األمشخاص الأللو متاح أغير موجه 

.هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون  
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 بيان صحفي

م��ن معلوم��ات بغ��رض إع��ادة  أو م��ا ي��رد ب��هه��ذا البي��ان يحظ��ر بش��كل كام��ل ت��داول 
وينطب�ق ذل�ك أيًض�ا  -بصورة مباشرة أو غير مباش�رة  هأو نشر هأو توزيعإصداره 

م�ن السادسة ونصف قبل الساعة  -تعديل سواء كان كلياً أو جزئياً / على أي تغيير 
 .)توقيت القاهرة( ۲۰۱٥مارس  ۱٦الموافق االثنين يوم صباح 

أو شهادات االيداع الدولي�ة وغيره�ا م�ن األوراق المالي�ة للش�ركة أو االس�تثمارات ذات / يع أو التعامل لحساباتهم الخاصة على هذه األسهم و او بيع او العرض للب
ي�ة المص�درة او  أو ش�هادات االي�داع الدول/ وبناء عليه، ف�ان االش�ارة ف�ي نش�رة الط�رح، بع�د نش�رها، إل�ى األس�هم و . الصلة فيما يتصل بالطرح المشترك أو غيره

رض، أو اكتت�اب او المطروحة او المكتتب فيها او التي تم شراؤها او  وضعها أو التعامل عليها على خالف ذلك، ينبغي قراءتها على أنها تشمل أي اصدار أو ع�
لدولية أو أي من الشركات التابع�ة لك�ل منهم�ا شراء او وضع او تعامل من قبل ، شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب او جولدمان ساكس ا

ال تعت�زم ش�ركة المجموع�ة المالي�ة هي�رميس لت�رويج وتغطي�ة االكتت�اب او جول�دمان س�اكس الدولي�ة أو أي م�ن الش�ركات . كمستثمر لحسابه  أو حس�اباته الخاص�ة
 .  لتزامات قانونية أو تنظيمية للقيام بذلكالتابعة لكل منهما على الكشف عن مدى هذا االستثمار أو المعامالت، اال وفقا ألي ا

التابع�ة  أو اى م�ن  شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب، او جولدمان ساكس الدولية أو أي من تعهدات الشركات التابعة لهما، او الشركات
ن قبل االط�راف المعني�ة او اى ش�خص اخ�ر، ل�ن يقبل�وا أي مس�ؤولية أو الت�زام م�ن اعضاء مجلس االدارة او المديرين، او الموظفين او المستشارين او الوكالء م

المعلوم�ات أو  أي نوع، او يقدموا أى اقرار او تعه�د، ص�راحة أو ض�منا، ع�ن محتوي�ات ه�ذا البي�ان، بم�ا ف�ي ذل�ك ص�حة او دق�ة او تم�ام او التحق�ق م�ن أو نزاه�ة
أو أي معلوم�ات أخ�رى تتعل�ق بالمس�اهمين الب�ائعين، والش�ركة، واى م�ن ) ت�م ح�ذف أي�ة معلوم�ات م�ن  ه�ذا البي�ان أو ما إذا كان قد(اآلراء الواردة في هذا البيان 

ع�ن أي خس�ارة كيفم�ا  الشركات التابعة او المرتبطة ألى منهما ، كتاب�ة أو ش�فاهه أو ف�ي ص�ورة مرئي�ة أو إلكتروني�ة، و مهم�ا كان�ت طريق�ة نقله�ا أو إتاحته�ا،  أو
 .أي استخدام هذا البيان أو محتوياته أو قد تنشأ فيما يتعلق بذلككانت ناشئة عن 

، إلى الحد ال�ذي يس�مح ب�ه الق�انون المعم�ول ب�ه، بمع�امالت )ولكن لن يكون ملزما بذلك(فيما يتعلق بالطرح المشترك، قد يقوم مدير االستقرار، أو أي من وكالئه 
ل�ن يك�ون م�دير االس�تقرار ملزم�ا بالقي�ام بمث�ل ه�ذه المع�امالت، ويج�وز .  قد يسود في السوق المفتوحبهدف دعم سعر السوق لألسهم الى مستوى أعلى من الذى 

ويج�وز القي�ام به�ا ف�ي أي وق�ت خ�الل الفت�رة الت�ي تب�دأ م�ن . اتمام هذه المعامالت في أي سوق لألوراق المالية، سوق خارج المقصورة، بورصة، أو خ�الف ذل�ك
وم�ع ذل�ك، ل�ن يك�ون هن�اك الت�زام عل�ى م�دير . يوم�ا بع�د ذل�ك ۳۰لألسهم ف�ي البورص�ة المص�رية وتنته�ي ف�ي موع�د ال يتج�اوز  تاريخ بدء التعامالت المشروطة

ويج�وز إيق�اف ت�دابير االس�تقرار ه�ذه، إذا . االستقرار أو أي من وكالئه إلتمام معامالت االستقرار وال توج�د أي ض�مانات بأن�ه س�يتم اج�راء مع�امالت االس�تقرار
باس�تثناء م�ا . ولن يتم، في أي حال من األحوال، اتخاذ تدابير لتحقيق االستقرار في سعر الس�وق للس�هم ف�وق س�عر الط�رح. في أي وقت دون اخطار مسبقبدأت، 

 .طرح المشتركيقتضيه القانون أو اللوائح، ال يعتزم مدير االستقرار او أي من وكالئه على الكشف عن معامالت االستقرار التي أجريت فيما يتعلق بال

 

 :التصريحات التطلعية
التصريح التطلعى هو أي تصريح ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، و يمكن التعرف عليه عن طريق اس�تخدام مث�ل . يحتوى هذا البيان على تصريحات تطلعية

، "ترى"، "تعتزم"، "توقعات"، "تفترض"، "التقديرات"، "قد"، "تعتقد"، "تتحمل"، "تقدر"، "مرتقب"، "تهدف"، "وفقا للتقديرات"العبارات و الكلمات االتية 
، او في ك�ل حال�ة، م�ا ينفيه�ا او تعبي�رات اخ�رى مماثل�ة الت�ي ته�دف ال�ى التع�رف "سوف"، "على علم"، "ينبغي"، "مشروعات"، "متوقع"، "ممكن"، "تخطط"

التي تتضمن معلومات عن النتائج المالي�ة المس�تقبلية او الخط�ط أو التوقع�ات  هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحات. على التصريح باعتباره تطلعى
ر عل�ى ش�ركة اي�ديتا بشأن األعمال التجاري�ة واإلدارة، والنم�و أو الربحي�ة والظ�روف االقتص�ادية والتنظيمي�ة العام�ة ف�ي المس�تقبل وغيره�ا م�ن المس�ائل الت�ي ت�ؤث

 ").   الشركة. ("م.م.للصناعات الغذائية ش

على احداث مستقبلية، والتي تقوم عل�ى افتراض�ات اإلدارة وتنط�وي عل�ى مخ�اطر ") االدارة("التصريحات التطلعية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشركة 
ختلف�ا اختالف�ا مادي�ا ع�ن أي معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل الت�ي ق�د ت�ؤثر عل�ى ان تك�ون نت�ائج الش�ركة الفعلي�ة  او أداءه�ا أو إنجازاته�ا م

ق�د يتس�بب تحق�ق أو ع�دم تحق�ق ه�ذا االفت�راض ف�ي . نتائج في المستقبل، او عن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه التصريحات التطلعية صراحة أو ض�منا
 . تطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنيةاختالف الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التصريحات ال

يحات التطلعي�ة تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والش�كوك الت�ي ق�د تتس�بب ف�ي اخ�تالف التص�ريح التطلع�ى او التق�دير أو التنب�ؤ اختالف�ا مادي�ا ع�ن التص�ر
والتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وق�ت ص�دور ه�ذا البي�ان وتخض�ع  المعلومات واآلراء.  الواردة في هذا البيان سواء صراحة او ضمنا

و ال تتعهد الشركة بأي التزام فيما يخص مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصريحات التطلعية ل�تعكس . للتغيير دون إخطار
 .  نشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البياناألحداث التي تتم أو الظروف التي ت
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