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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

 أكتوبر 6بمدينة نعها امصإلقامة أحدث أراض جديدة شتري ت «إيديتا»

  بمدينة السادس من أكتوبر« E07إيديتا »مصنع بإنشاء وتشغيل أحدث مصانع الشركة على مقربة من  ستسمحاألرض الجديدة 

 

 0202 مايو 02القاهرة في 

الرا تتدة بصتتناعة األ ةيتتة الففيفتتة فتتي مصتتر  –( EFIFq.Lوبورصتتة لنتتدن  EFID.CAكتتود الرورصتتة المصتترية )« إيتتديتا للصتتناعاغ الغةا يتتة»أعلنتتش كتتركة 

تقرير تا ألت  متتر مربتع  22ترلت  مستاحت ا  جديتدة أرضإتمتا  التآاقتد لشتراء ق آتة عتن  –وصاحرة أكرر حصة سوقية فتي أستواا الورواستون والويتم المآرتً  لي تا 

 .مليون جنيه 24أكتوبر مقابل  6ل بمدينة ماالمجمع الصناعي بوالريس الزب

 .بمدينة السادس من أكتوبر «E07إيديتا »مصنع تقع بالقرب من التي الجديدة على األرض   انآامصأحدث إنشاء  «إيديتا»كركة وتآتز  

ستيآز  قتدرة الشتركة علتى تنميتة حصتت ا متن  (E08)المصتنع الجديتد أن  مجلا  اإلاارة االعواو المنتاد  المهندس هاان  بار ي رئاي  قال وفي هةا السياا 

حقتوا التصتنيع والمآرفتة الفنيتة تصتنيع المنتجتاغ الجديتدة التتي حصتلنا علتى لرتدء إضتافية تتوفير ااقتاغ وكتةلم  ،لمنتجتاغ الحاليتةال اقة اإلنتاجية لخالل  يادة 

 .«هوستس براند »مع الشركة الدولية  «إيديتا»االتفاقية األخيرة التي أبرمت ا  والتقنية إلنتاج ا بمقتضى

« هوهتو »و« تتوينويز»الآالمتاغ الدوليتة تمتلتم بمقتضتاها  «LLCهوستس براند  »مع كركة  ةقد أعلنش الش ر الماضي عن إبرا  اتفاقي« إيديتا»وكانش كركة 

دولة إضافية بمن قة الشرا األوسط وكمال أفريقيا، إلى جانب كراء حقوا التصنيع والمآرفتة الفنيتة والتقنيتة علتى الستاحة اإلقليميتة لآتدد  00في  «تايجر تيل»و

 .«هوستس براند »منتج  خر من منتجاغ كركة  00

ومتن المف تط إاتالا  ،الآتا التصتور حيت  بتدأغ الشتركة أعمتال التصتميع ووضتع إضتافي،  ختط إنتتا  00و 02الجديد على ما بين  «E08»وسيحتوي مصنع 

 .0206من عا  األخير النشاا اإلنتاجي بحلول الربع بدء وبن اية الآا  الجاري المشروع 

دا مة الحرص على تآظيع الآا د االستثماري للمستاهمين متن ختالل دراستة وتقيتيع التوستآاغ االستتراتيجية التتي تثمتر عتن تنميتة « إيديتا»كركة أن بر ي لفش و

ا لتنمية التواجد المراكر لشركة  ت احص  .بتلم األسواا« إيديتا»بالسوا المحلي، إلى جانب توجيه اإلنتا  المحلي ألسواا التصدير تم يد 

وقتد . بموانة سوقية را دة، حي  تستحوذ حالي ا على المركز األول بسوا الويم والورواسون في مصر والمركتز الثتاني بستوا المقرمشتاغ «إيديتا»كركة تع تتمو

تشتغيلية قرتل خصتع الضترا ب والفوا تد واإلهتالت واالستت الت الربتا  وبلغتش األ، 0202 عتا األول متن  الربتعجنيه خالل مليون  20825بلغش إيراداغ الشركة 

 .مليون جنيه 2522صافي أربا  بقيمة ونتج عن ذلم  ،%(0525وهامش أربا  تشغيلية )مليون جنيه  02220

 

 —ن اية الريان—

 .م.م.شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش

« إيتديتا»تتفصت  كتركة . ، وهي كركة را دة في ق اع الصناعاغ الغةا ية المآرًة  لي ا بالسوا المصتري0556عا  « إيديتا للصناعاغ الغةا ية»تًسسش كركة 

الحلويتاغ يفر وكتةلم وبستوويش التو( المصتنآة متن التدقيق)في إنتا  وتصنيع وتسويق وتو يع المفرو اغ، بما في ذلم الويتم والورواستون والرقتا ق المفرتو ة 

ا متن الآالمتاغ التجاريتة المحليتة الرا جتة مثتل الجافة وال وفي والجيلي والوراميل بيتم »و« بيتم رولتز»و« تتودو»و« مولتتو»، حي  تضتع محفظتة الشتركة عتدد 

ا من الآالماغ التجارية الدولية ومن تا «ميميوس»و« فريسوا»و« ستيوس دوليتة أختر   02فتي مصتر و« ايجر تيتلتت»و« هوهتو »و« تتوينويز»، كما تمتلم عدد 

وتحظتى كتركة  .الدوليتة «هوستس براند »وتمتلم كةلم حقوا التصنيع والمآرفة الفنية والتقنية على الساحة اإلقليمية لراقة إضافية من منتجاغ كركة بالمن قة، 

لثتاني فتي ستوا الرقتا ق والمقرمشتاغ المفرتو ة متع تآظتيع حصتت ا فتي بًكرر حصة سوقية في أسواا الويتم والورواستون المآرتً  لي تا ، وتحتتل المركتز ا« إيديتا»

% 6قرابتتة تقرير تتا للستوا المحلتي متتع توجيته % 54، تو عتش مريآتاغ الشتتركة بواقتع 0202وختالل الربتتع األول متن عتتا  . كترا ح بستوويش التتويفر والحلويتاغ

لمزيتتتد متتتن المآلومتتتاغ يرجتتتى  يتتتارة الموقتتتع اإللوترونتتتي . ة المجتتتاورةدولتتتة وعلتتتى األختتت  التتتدول الآربيتتت 00المترقيتتتة ألستتتواا التصتتتدير فتتتي أكثتتتر متتتن 
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 :التصريحاغ الت لآية

التصريح الت لآى هتو أي تصتريح ال يتصتل بوقتا ع او احتداث تاريفيتة، و يموتن التآترن عليته عتن اريتق استتفدا  مثتل الآرتاراغ و . يحتو  هةا الريان على تصريحاغ ت لآية

، "مموتتن"، "تف تتط"، "تتتر "، "تآتتتز "، "آتتاغتوق"، "تفتتترض"، "التقتتديراغ"، "قتتد"، "تآتقتتد"، "تتحمتتل"، "تقتتدر"، "مرتقتتب"، "ت تتدن"، "وفقتتا للتقتتديراغ"الولمتتاغ االتيتتة 

هتةا . ، او فتي كتل حالتة، متا ينفي تا او تآريتراغ اختر  ممايلتة التتي ت تدن التى التآترن علتى التصتريح باعترتار  ت لآتى"سون"، "على علع"، "ينرغي"، "مشروعاغ"، "متوقع"

الية المستقرلية او الف ط أو التوقآتاغ بشتًن األعمتال التجاريتة واإلدارة، والنمتو أو الربحيتة ين رق، على وجه الفصوص، إلى التصريحاغ التي تتضمن مآلوماغ عن النتا ج الم

 "(.   الشركة. )" . .والظرون االقتصادية والتنظيمية الآامة في المستقرل و يرها من المسا ل التي تؤير على كركة ايديتا للصناعاغ الغةا ية ش

على احداث مستقرلية، والتتي تقتو  علتى افتراضتاغ اإلدارة وتن توي علتى مفتاار مآروفتة و يتر "( االدارة)"الحالية إلدارة الشركة التصريحاغ الت لآية تآوس وج اغ النظر 

لمستتقرل، او عتن أداء عتن أي نتتا ج فتي امآروفة، ومج ولة و يرها من الآوامل التي قد تؤير علتى ان توتون نتتا ج الشتركة الفآليتة  او أداءهتا أو إنجا ات تا مفتلفتا اختالفتا ماديتا 

قتد يتسترب تحقتق أو عتد  تحقتق هتةا االفتتراض فتي اختتالن الحالتة الماليتة الفآليتة للشتركة او نتتا ج . الشركة أو انجا ات ا الواردة في هة  التصريحاغ الت لآية صراحة أو ضمنا

 . انش صريحة او ضمنيةعمليات ا اختالفا جوهريا عن هة  التصريحاغ الت لآية، أو عد  توافق التوقآاغ سواء ك

يحاغ الت لآية الواردة في هةا الريتان تفضع أعمال الشركة لآدد من المفاار والشووت التي قد تتسرب في اختالن التصريح الت لآى او التقدير أو التنرؤ اختالفا ماديا عن التصر

و ال تتآ د الشتركة . الريان تآرر فقط عن وقش صدور هةا الريان وتفضع للتغيير دون إخ ارالمآلوماغ واآلراء والتصريحاغ الت لآية الواردة في هةا .  سواء صراحة او ضمنا

الظترون التتي تنشتً فيمتا يتآلتق بًي التزا  فيما يف  مراجآة او تحدي  او تًكيد أو االعالن عتن أي تآتديالغ علتى أي متن التصتريحاغ الت لآيتة لتتآوس األحتداث التتي تتتع أو 

 .  بمضمون هةا الريان


