إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
بيان صحفي
يحظرربشكلررامشاتدررمش ر مشهر ش يكيررت شأ شدررتشيررب شكر شدر شدوم دررترشكإرربةش ررت ش
ص بهشأ ش زيو شأ شنلبهشكص ب شدكتلب شأ شغيبشدكتلرب ش-ش ينطكر ش يرأشأيارتش
مىشأيش إييبش/ش و يمشس ءشات شاميتشأ شجزئيرتش-شقكرمش يسرت ش يسرتكو شدر شصركت ش
ي مش الثني ش يد ف ش2شدتبسش2015ش( قيرش يقتهب ).

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان ،وجنوب أفريقيا ،أو أي
دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

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 هذا العررض او الللرب او البيرع مفالفرا للنرايون فيهرا،
قبل التسجيل او اإلعفاء من شرط التسجيل أو التوافق مع قوايين األوراق المالية في السارية مثل هذه الدولة.
ان هذا البيان هو اعالن وفنا لمتللبات قواعد يشرة اللرح الفاصة بهيئة الشئون المالية البريلاييرة و لرين يشررة طررح .ينبغري علرت المسرتثمرين عردم الشرراء أو االتتتراي فري أي مرن االوراق الماليرة
النابلة للتداول المشار إليها في هذا البيان ،اال اذا تا ن ذلك قائم علت أساس المعلومات الواردة في يشرة اللرح فنط ("يشرة اللرح") في شكلها النهرائي الرذي ستنشرره شررتة ايرديتا للصرناعات الغذائيرة
ش.م.م .بعد الحصول علت موافنة الجهات الرقابية فيما يفص اللرح المشترك المنترح و المشار اليه في هذا البيان .وسوف تتاح يسخ من يشرة اللرح ،بعد يشرها ،بمنر الشرتة.

« إيديتا للصناعات الغذائية» تنوي إجراء الطرح العاام لجاءء ناأ هماا اا فا الواوا الناا وي
بالبورصة ال صرية نع طرح شاادات إيداع دولية ف بورصة لندن لألوراا ال الية
الناهرة في  2مارس 2015
أعلنت اليوم شرتة «إيديتا للصناعات الغذائية» أيها تنروي إجرراء طررح عرام فري السروق الثرايوي لنسربة تصرل إلرت  %30مرن أسرهم رأسرمال الشررتة ،والمملوترة
حاليًا لعدد من المساهمين ،علت أن يتم طررح األسرهم مرن الرالل شرريحتين ،تتمثرل األولرت فري عمليرة طررح الرال للماسسرات الماليرة واألفرراد مرن ذوي المرالءة
المالية بالبورصة المصرية وتذلك بورصرة لنردن لراوراق الماليرة مرن الرالل شرهادات إيردا دوليرة ) ،(GDRبينمرا تتمثرل الشرريحة الثاييرة فري عمليرة طررح عرام
للجمهور في السوق المصرية ("اللرح المشترك").
وحصلت شرتة «إيديتا» علت الموافنرات الرقابيرة الالزمرة للنيرد بناعردة بيايرات البورصرة المصررية تحرت رمرز  ،EFID.CAعلمرا ً برنن الشررتة مازالرت ملزمرة
باستيفاء باقي شروط اللرح والحصول علت موافنات الجهات الرقابية إلتمرام عمليرة اللررح .وتسرعت الشررتة حاليًرا لعنرد جمعيرات عموميرة للمسراهمين مرن أجرل
النظر في الموافنة علت اللرح المشترك ،وستنوم عنب ذلك بللرب الموافنرات الرقابيرة مرن الهيئرة العامرة للرقابرة الماليرة والبورصرة المصررية علرت تنفيرذ اللررح
المشترك والتراليص بتداول األسهم بالبورصة المصرية .وعنب موافنة الهيئة العامة للرقابة الماليرة والبورصرة المصررية سروف تنروم الشررتة بتسرجيل شرهادات
اإليدا الدولية بالنوائم الرسمية لهيئة الشئون المالية البريلايية ،وبورصة لندن لاوراق المالية ،تمهيدًا لتداول شهادات اإليدا باألسواق الماليرة الفاعرعة لرقابرة
الهيئات والجهات سالفة الذتر.
قامررت عائلررة برررزي بتنس رين شرررتة «إيررديتا للصررناعات الغذائيررة» عررام  ،1996ويجحررت الشرررتة فرري احررتالل مكايررة رائرردة بالسرروق المصررري ،وتحدي ردًا بنلررا
الصناعات الغذائية المعبنة آليًا الذي يبلغ حجمه  15.5مليار جنيه وفنرا لتنرديرات عرام  .12014وتتفصرص شررتة «إيرديتا» فري إيترا وتصرنيع وتسرويق وتوزيرع
المفبوزات ،بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المفبوزة (المصنعة من الدقيق) وبسكويت الويفر ،وتذلك الحلويات الجافرة واللروفي والجيلري والكراميرل،
حيث تضم محفظة الشرتة عددًا من العالمات المحلية الرائجرة مثرل «مولترو» و«ترودو» و«بيرك رولرز» و«بيرك سرتيكن» و«فريسركا» و«ميمريكن» ،تمرا تمتلرك
الشررتة عرددا مرن العالمرات الدوليرة ومنهرا »تروينكيز« و»هوهروز« و»ترايجر تيرل« فري بلردان معينرة .2وتحظرت شررتة «إيرديتا» برنتبر حصرة سروقية فري شررائ
منتجات الكيك والكرواسون ،وتحتل المرتز الثايي في سوق الرقائق والمنرمشات المفبوزة .والرالل عرام  ،2014توزعرت مبيعرات الشررتة بواقرع  %94تنريبًرا
للسوق المحلي مع توجيه قرابة  %6المتبنية ألسواق التصدير في أتثر من  14دولة وعلت األالص الدول العربية المجاورة.
تنوم شرتة «إيديتا» بتشغيل  4مصايع حديثة تضم  21الط إيتا متنو  .وتمتلك الشرتة منظومة دااللية متكاملة للنيام بنيشلة التوزيع والمبيعات فري مصرر مرن
الالل  18مرتز توزيع وأسلول مبيعات مكون من  515سيارة توزيع لفدمة قاعدة عمالء تضم أتثر  63ألف عميل من تجار الجملرة والتجزئرة ،وهرو مرا أثمرر
عن وصول مبيعات الشرتة الالل عام  2014إلت حوالي  3.2مليرار عبروة مرن منتجرات المفبروزات والحلويرات الجافرة واللروفي والجيلري والكراميرل .وتحظرت
الشرتة تذلك بإدارة متفصصة في أعمال األبحاث والتلوير للرح ما هو جديد من أفكار ابتكارية وعالمات متميزة في سوق المنتجات الغذائيرة ،ويتضرمن ذلرك
إيتا الكرواسون والكيك وبسكويت الويفر والمنرمشات والرقائق المعبنة آليًا بالسوق المصرية.
بلغت إيرادات شرتة «إيديتا»  1.918مليار جنيه الالل عام  ،2014ويتج عن ذلك تسجيل  463.1مليون جنيه في صورة أرباح تشرغيلية قبرل الصرم الضررائب
والفوائد واإلهالك واالسرتهالك( 3هرام  ،)%24.1مرع وصرول صرافي الررب إلرت  265.9مليرون جنيره .وبلرغ معردل النمرو السرنوي المرترب برإيرادات الشررتة
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 2تمتلك شرتة «إيديتا» هذه العالمات في مصر وليبيا واألردن وفلسلين.
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إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
بيان صحفي
يحظرربشكلررامشاتدررمش ر مشهر ش يكيررت شأ شدررتشيررب شكر شدر شدوم دررترشكإرربةش ررت ش
ص بهشأ ش زيو شأ شنلبهشكص ب شدكتلب شأ شغيبشدكتلرب ش-ش ينطكر ش يرأشأيارتش
مىشأيش إييبش/ش و يمشس ءشات شاميتشأ شجزئيرتش-شقكرمش يسرت ش يسرتكو شدر شصركت ش
ي مش الثني ش يد ف ش2شدتبسش2015ش( قيرش يقتهب ).

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان ،وجنوب أفريقيا ،أو أي
دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

 %19.6الالل الفترة بين عامي  2012و ،2014مع ارتفرا ترل مرن األربراح التشرغيلية قبرل الصرم الضررائب والفوائرد واإلهرالك واالسرتهالك ،4وترذلك صرافي
الرب  ،بمعدل يمو سنوي مرتب  %26.9و %26.2علت التوالي الالل يفن الفترة.5
وتنوي شرتة «إيديتا» طرح حصة من أسهمها العادية في البورصة المصرية وترذلك طررح شرهادات إيردا دوليرة فري بورصرة لنردن لراوراق الماليرة ،عل ًمرا برنن
قائمة المساهمين عارعي البيع في عملية اللرح تتضمن تل من شرتة «أفريكا سامبا بي فري» المملوترة بصرورة ييرر مباشررة لصرناديق االسرتثمار المردارة مرن
جايب شرتة «أتتين» البريلايية المتفصصرة فري االسرتثمار المباشرر باألسرواق الناشرئة ،وترذلك شررتة «اتسرودير ليميترد» المملوترة لشررتة «شريبيتا» اليوياييرة
المتفصصة في صناعة األيذية الففيفة .وتجدر اإلشارة إلت أن شرتة «برتو ليميتد» وهي الكيان المالك لحصة عائلة برزي وأتبر مساهم فري شررتة «إيرديتا»،
لن تنوم ببيع أي من األسهم المملوتة لها عمن عملية اللرح المرتنب.
وفي تعلينه علت عمليرة اللررح المرتنرب أوعر ال اناد هاا بار ي رئايج نجلاج إدارك شار ة «إياديتا للصاناعات الغذائياة» أن عائلتره عكفرت علرت تنميرة
الشرتة منذ تنسيسها عام  ،1996ويجحت في تحويلها إلت صرح عمالق في إيترا المفبروزات والكيرك .وأشراد بررزي برنمط أعمرال الشررتة الرذي يتميرز برالجمع
برين الدرايررة والفبرررة المحليرة وايتهررا أفضررل الممارسرات الدوليررة ،وهررو مرا أثمررر عررن تلروير باقررة هائلررة مرن العالمررات األتثررر روا ًجرا بالسرروق ،وإقامررة المنشر ت
الصناعية الحديثرة المعتمردة بشرهادات األيرزو الدوليرة ،مرع توييرف شربكة مترابلرة للنيرام بنيشرلة المبيعرات والتوزيرع ،وترذلك تبنري أفضرل المعرايير واإلجرراءات
واالعتماد علت منظومة حديثة لتكنولوجيا المعلومات – وتل ذلك تحت إشراف فريق إداري متميز يجمع بين الفبرات المحلية والدولية .وتابع بررزي أن الشررتة
يموا ملحويا في حجم المبيعات علت مدار الفمن عشر عا ًما الماعية وأيه يتللع إلرت تسرلير الفصرل الجديرد مرن قصرة يجراح «إيرديتا» بعرد إتمرام اللررح
حننت ً
المرتنب ألسهمها.

بذك مريعة عأ ننتجات «إيديتا»
القطاعات اإل تاجية
بداية اإل تاج

الكروامون

الرقائق وال قرنشات

الكيك

1997

2000

2003

«مولتو»

«بيك رولز»
و«بيك ستيكن»

«تودو» و«هوهوز»
و«توينكيز»
و«تايجر تيل»

العالنات التجارية

6

الحلويات

بوكويت الويفر

2011

2012

«ميميكن»

«فريسكا»

عدد الوحدات البيعية
(2014 -- )SKU

 8وحدة

 11وحدة

 18وحدة

 25وحدة

 5وحدة

الحصة الووقية ال طلقة
(2014 -- )%

%69

%42

%68

%8

%6

الحصة الووقية النوبية

 3.7مرة

 0.7مرة

 13.3مرة

 0.8مرة

 0.2مرة
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 6قامت الشرتة بلرح الكيك تحت عالمة «تودو» الالل عام .2010
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إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
بيان صحفي
يحظرربشكلررامشاتدررمش ر مشهر ش يكيررت شأ شدررتشيررب شكر شدر شدوم دررترشكإرربةش ررت ش
ص بهشأ ش زيو شأ شنلبهشكص ب شدكتلب شأ شغيبشدكتلرب ش-ش ينطكر ش يرأشأيارتش
مىشأيش إييبش/ش و يمشس ءشات شاميتشأ شجزئيرتش-شقكرمش يسرت ش يسرتكو شدر شصركت ش
ي مش الثني ش يد ف ش2شدتبسش2015ش( قيرش يقتهب ).

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان ،وجنوب أفريقيا ،أو أي
دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

(نضاعف)2014 -- 7
الوع العام بالعالنة
8
التجارية

%100

%95

%100

--

%91

الترتيب ف الووا

رقم 1

رقم 2

رقم 1

رقم 4

رقم 5

%29.4

%4.6

%59.5

%2.7

%3.3

الحصة نأ اإليرادات --
9
2014

هبر ال ؤشرات وال يءات التنافوية


مجل حافل باإل جا ات ال دعونة بال قونات الكلية والعوانل الدي وغرافية الجذابة الت ينفرد باا الووا ال صري
تتفصص شرتة «إيديتا» في إيتا المفبوزات والكيك وتستهدف شريحة تبيرة من جمهور المستهلكين ،مسرتفيدة ً مرن عردة عوامرل تنافسرية ينفررد بهرا
السوق المصري باعتباره أتبر األسواق علت مستوى الشرق األوسط وشمال أفرينيا من حيث التعداد السكايي ( 88مليون يسمة) ،عل ًما بنن أتثرر مرن
 %50من السكان هم الشباي دون سن  24عا ًما ،تما أن السوق المصري يمثل ثالث أتبر اقتصاد بالمنلنة حيرث يبلرغ النراتج المحلري اإلجمرالي 271
مليار دوالر .10ومن جايب آالر طررأت علرت السروق المصرري عردة تحروالت بنسرلوي الحيراة ،وأبرزهرا تزايرد فتررات التواجرد الرار المنرزل وزيرادة
يمروا سرنويًا بمعردل  %24تنريبًرا منرذ عرام  ،2010وبلرغ
اإلقبال علت المنتجات الغذائية المعبنة آليًا ،عل ًمرا برنن سروق األيذيرة الففيفرة فري مصرر حنرق ً
حجمه  15.5مليار جنيه وفنا لتنديرات عام .112014



باقة نأ العالنات األ نر رواجًا بالووا ال صرية ،وقوك الحصة الووقية – مواء ال طلقة هو النوبية
تلرح شرتة «إيديتا» مجموعة متنوعة من العالمات الرائجة في سوق األيذية الففيفة والمفبوزات والكيك ،تحظت عالمات الشرتة بمكايرة تنافسرية
رائدة حيث يتراوح وعي الجمهور بالعالمة التجارية ما بين  %91و %100في أسواق الكيرك والكرواسرون والمنرمشرات وبسركويت الرويفر .12وفري
عام  ،2014استحوذت شرتة «إيديتا» علت حصة سوقية  %69في شرريحة الكيرك (المرترز األول) ،و %69للكرواسرون (المرترز األول) ،و%42
للمنرمشات (المرتز الثايي) ،إلت جايب تعظيم حصتها بنسواق بسكويت الويفر والحلويات.13



ننظونة نتكانلة إلدارك ال بيعات والتو يع لخدنة ه نر نأ  63هلف ع يل
تمتلك شرتة «إيديتا» منظومة دااللية إلدارة أيشلة التوزيرع والمبيعرات فري مصرر ،مرن الرالل  18مرترز توزيرع وأسرلول مبيعرات مكرون مرن 515
سيارة توزيع لفدمة أتثر من  63ألف عميل من تجار الجملة والتجزئة في  16محافظة مصرية ،فضرالً عرن تصردير منتجرات الشررتة إلرت أتثرر مرن
 14دولة.



ننشآت صناعية حدينة وملولة توريد نتكانلة لدعم األ شطة اإل تاجية الحالية وال وتقبلية
تنوم شرتة «إيرديتا» بتشرغيل  4مصرايع رئيسرية حاصرلة علرت شرهادات األيرزو .وتضرم مصرايع «إيرديتا»  21الرط إيترا مفتلرف بلاقرة إيترا إجماليرة
 101.1ألف طن سنويًا (عام  .)2014وتعتزم الشرتة تشغيل  3اللوط إيتا جديدة الالل مارس الجاري وتذلك تشرغيل اللرين إعرافيين قبرل يهايرة
العام في إطار تنفيذ التوسعات المفللة لزيادة عدد اللوط اإليتا إلت  26الط مفتلف وتنمية اللاقة اإليتاجية إلت  140ألف طن سرنويًا بنهايرة عرام
 .2015وقد تم اعتماد جميع المنش ت الصناعية بشهادات األيزو لمعايير الجودة ويظم اإلدارة البيئية والسالمة الغذائيرة ،فضرالً عرن شرهادة OHSAS

 7المصدر -- AC Nielsen retail audit :الحصة السوقية النسبية تمثل محصلة قسمة حصة شرتة إيديتا علت حصة أقري منافسيها في السوق.
 8المصدر :مرتز  -- IPSOSماشر الوعي العام بالعالمة التجارية يهدف إلت قياس مدى دراية الجمهور بالعالمات المفتلفة من الالل إجراء االستلالعات الرأي المنظمة والتلنائية.
 9يسبة  % 0.4المتبنية ترجع إلت أيشلة توزيع المنتجات المستوردة تحت عالمات أالرى.
IMF, CIA World Factbook 10
AC Nielsen Retail Audit 11
 12المصدر :مرتز  -- IPSOSماشر الوعي العام بالعالمة التجارية يهدف إلت قياس مدى دراية الجمهور بالعالمات المفتلفة من الالل إجراء االستلالعات الرأي المنظمة والتلنائية.
.AC Nielsen Retail Audit 13

3

إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
بيان صحفي
يحظرربشكلررامشاتدررمش ر مشهر ش يكيررت شأ شدررتشيررب شكر شدر شدوم دررترشكإرربةش ررت ش
ص بهشأ ش زيو شأ شنلبهشكص ب شدكتلب شأ شغيبشدكتلرب ش-ش ينطكر ش يرأشأيارتش
مىشأيش إييبش/ش و يمشس ءشات شاميتشأ شجزئيرتش-شقكرمش يسرت ش يسرتكو شدر شصركت ش
ي مش الثني ش يد ف ش2شدتبسش2015ش( قيرش يقتهب ).

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان ،وجنوب أفريقيا ،أو أي
دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

للصحة والسالمة المهنية .وتحظت الشرتة تذلك بسلسلة توريد متكاملة في إطار التنسيق بين جميع اإلدارات الدااللية لتلبيرق المعرايير الدوليرة لتنظريم
المبيعات والتفليط التشغيلي (.)SO&P


ريادك ف نجال األبحاث والتطوير وننظونة ابتكارية لطرح نا هو جديد بصناعة األغذية الخفيفة ف الووا ال صري
قامت شرتة «إيديتا» بلرح  7عالمات جديدة في السوق المصرري منرذ عرام  ،1997فضرالً عرن ترتيرب وإطرالق  49وحردة بيعيرة مفتلفرة )(SKUs
منذ عام  2010وشلب  21وحدة أالرى الالل يفن الفترة .وتحظت الشرتة بإدارة متفصصة في مجرال البحرث والتلروير لتحديرد المنتجرات الجديردة
دورا محوريًا في تنديم شرائ إيتاجية جديدة إلت السروق المصرري
الجذابة من الالل إجراء األبحاث واالستلالعات مع المستهلكين ،عل ًما بنيها لعبت ً
مثل منتجات الكرواسون وتذلك المنرمشات والرقائق المفبوزة المعبنة آليًا.



إدارك نت يءك وفريق ع ل نشاود له بالكفاءك وال اارك نع تبن هفضل نعايير وقواعد الحو ة
تحظت اإلدارة العليا للشرتة بفبرة عملية تتجراوز  22عا ًمرا فري المتوسرط بصرناعة األيذيرة ،وذلرك تحرت قيرادة رئرين مجلرن اإلدارة المهنردس هرايي
برزي ،والذي يتمتع بسجل إيجازات فريد فري صرناعة األيذيرة الففيفرة بالسروق المصرري قبرل يشرنة شررتة «إيرديتا» ،ومنهرا تنسرين الشررتة المنتجرة
لبسكويت الويفر األتثر روا ًجا في مصر – سامبا – والتي تم بيعها إلت شرتة بيبسيكو .تما يحظت أيلبية فريق اإلدارة العليرا بفبررة سرابنة مرن الرالل
العمل مع تبرى الشرتات متعددة الجنسريات ،ومنهرا شررتات ،Kraft ،Gillette ،Heineken ،Vodafone ،Phillip Morris ،PwC ،Pfizer
 ،Peugeot ،PepsiCoوالمجموعة المالية هيرمين .وتنفرد شرتة «إيديتا» بفريق عمل احترافري يتميرز بالكفراءة والمهرارة ،األمرر الرذي يعرزز مرن
إيتاجية العاملين بالشرتة .وباإلعافة إلرت ذلرك ،تلترزم الشررتة بتبنري أفضرل معرايير الحوتمرة وايتهرا أفضرل الممارسرات الدوليرة بمرا فري ذلرك تعيرين
األعضاء المستنلين بمجلن اإلدارة مع العمل علت تشكيل لجنة مراجعة مكوية من أعضاء مجلن اإلدارة يير التنفيرذيين وترذلك األعضراء المسرتنلين
من أجل النيام بنعمال ومسئوليات المراجعة الدااللية.



ه شطة تصديرية نتنانية وفرص لتحقيق الن و بأمواا جذابة
تنوم شرتة «إيديتا» بتصدير منتجاتها إلرت أتثرر مرن  14دولرة ،أبرزهرا ليبيرا والعرراق وفلسرلين واألردن وسروريا والريمن .وتمتلرك الشررتة عالمرات
«هوهوز» ،و«توينكيز» ،و«تايجر تيل» في مصر وليبيا واألردن وفلسلين .وترى شرتة «إيديتا» فرصا واعدة للتوسع في أسرواق التصردير بفضرل
تشرابه العوامرل الديمويرافيرة والمناومررات الكليرة مناريرة بالسروق المصررري ،وترذلك تشرابه األذواق والميرول االسررتهالتية ووجرود الجاليرات المصرررية
الكبيرة بتلك األسواق.



مجل تاريخ حافل باإل جا ات في ا يتعلق بتن ية اإليرادات واألرباح وتحقيق هانش ربح قوي
ارتفعررت إيرررادات الشرررتة بمعرردل يمررو سررنوي مرتررب  %19.6الررالل الفترررة بررين عررامي  2012و ،2014وارتفعررت األربرراح التشررغيلية قبررل الصررم
الضرررائب والفوائررد واإلهررالك واالسررتهالك ،وتررذلك صررافي الرررب  ،بمعرردل يمررو سررنوي مرتررب  %26.9و %26.2علررت الترروالي الررالل يفررن الفترررة.
والالل عام  ،2014بلغ هام األرباح التشغيلية قبل الصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك .%24.1

ال ؤشرات ال الية

14

(نليون جم)
اإليرادات
معدل النمو السنوي المرتب ()2014 – 2012
*
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالمتاالك
معدل النمو السنوي المرتب ()2014 – 2012
صاف الربح
هام صافي الرب
معدل النمو السنوي المرتب ()2014 – 2012
* EBITDA

 14تم إعداد النوائم المالية المدقنة باستفدام المعايير الدولية إلعداد التنارير المالية .IFRS
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2014
1918.6
%19.6
463.1
%26.9
265.9
%13.9
%26.2

إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
بيان صحفي
يحظرربشكلررامشاتدررمش ر مشهر ش يكيررت شأ شدررتشيررب شكر شدر شدوم دررترشكإرربةش ررت ش
ص بهشأ ش زيو شأ شنلبهشكص ب شدكتلب شأ شغيبشدكتلرب ش-ش ينطكر ش يرأشأيارتش
مىشأيش إييبش/ش و يمشس ءشات شاميتشأ شجزئيرتش-شقكرمش يسرت ش يسرتكو شدر شصركت ش
ي مش الثني ش يد ف ش2شدتبسش2015ش( قيرش يقتهب ).

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان ،وجنوب أفريقيا ،أو أي
دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

بذك عأ ع لية الطرح
بعررد موافنررة الهيئررة العام رة للرقابررة الماليررة والبورصررة المصرررية ،سررتنوم الشرررتة بلرررح األسررهم وشررهادات اإليرردا الدوليررة لالتتترراي فيهررا مررن جايررب الماسسررات
االستثمارية في مصر والفار  ،وتذلك طرح عام في السوق الثايوي محليًا في البورصة المصرية ،عل ًما بنن شهادات اإليدا الدولية لن يتم طرحها في مصر.
تتضمن قائمة المساهمين عارعي البيع في عملية اللرح تل من شرتة «أفريكا سامبا بي فري» المملوترة بصرورة ييرر مباشررة لصرناديق االسرتثمار المردارة مرن
جايب شرتة «أتتين» البريلايية المتفصصرة فري االسرتثمار المباشرر باألسرواق الناشرئة ،وترذلك شررتة «اتسرودير ليميترد» المملوترة لشررتة «شريبيتا» اليوياييرة
المتفصصة في صناعة األيذية الففيفة .وتجدر اإلشارة إلت أن شرتة «برتو ليميتد» (الكيان المالك لحصة عائلة برزي وأتبرر مسراهم فري شررتة «إيرديتا») لرن
تنوم ببيع أي من األسهم المملوتة لها عمن عملية اللرح المرتنب.
ستشترك المجموعة المالية هيرمين للترويج وتغلية االتتتاي وماسسة جولدمان ساتن ايترياشويال في النيام بدور المنسق الدولي ومسئول التغليرة فري عمليرة
اللرح المشترك.
—يهاية البيان—

شر ة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
يشنت شرتة «إيديتا للصناعات الغذائية» عام  1996وهي شرتة رائدة فري قلرا الصرناعات الغذائيرة المعبرنة آليًرا بالسروق المصرري .تتفصرص شررتة «إيرديتا»
في إيتا وتصنيع وتسويق وتوزيع المفبوزات ،بما في ذلك الكيرك والكرواسرون والرقرائق المفبروزة (المصرنعة مرن الردقيق) وبسركويت الرويفر وترذلك الحلويرات
الجافة واللوفي والجيلي والكراميل ،حيث تضرم محفظرة الشررتة عرددًا مرن العالمرات التجاريرة المحليرة الرائجرة مثرل «مولترو» و«ترودو» و«بيرك رولرز» و«بيرك
سررتيكن» و«فريسرركا» و«ميمرريكن» ،تمررا تمتلررك الشرررتة عررددا مررن العالمررات التجاريررة الدوليررة ومنهررا «ترروينكيز» و«هوهرروز» و«تررايجر تيررل» فرري مصررر وليبيررا
واألردن وفلسلين .وتحظت شرتة «إيديتا» بنتبر حصة سوقية في شررائ منتجرات الكيرك والكرواسرون ،وتحترل المرترز الثرايي فري سروق الرقرائق والمنرمشرات
المفبوزة مع تعظيم حصتها في شرائ بسكويت الويفر والحلويات .والالل عام  ،2014توزعت مبيعات الشررتة بواقرع  %94تنريبًرا للسروق المحلري مرع توجيره
قرابة  %6المتبنية ألسواق التصدير في أتثر من  14دولة وعلت األالص الدول العربية المجاورة.

لالستعالم والتواصل:
األمتاذك  /دينا الونباط
ائب الرئيج (رئيج قطاع عالقات ال وتن ريأ وشئون الشر ات)
تليفونdina.sonbaty@edita.com.eg | +202 3851 6464 :

االلار هام
المعلومات الواردة في هذا البيان تهدف إلت إعلاء اللفية فنط وال تزعم بنن تكون تاملة أو شاملة .يجب عدم االعتماد علت المعلومرات الرواردة فري هرذا البيران أو
علت مدى اتتمالها او دقتها او يزاهتها من قبل أي شفص ألي يرض تان .ان المعلومات الواردة في هذا البيان قابلة للتغيير .ومرع ذلرك ،فران الشررتة ال تتعهرد
بتوفير متلنت هذا البيان بني معلومات إعافية ،أو تحديث هذا اإلعالن أو تصحي أي أاللاء .هذا البيان لم يتم الموافنة عليه من قبل أي هيئة رقابية مفتصة.
هذا البيان ال يشكل أو يمثل جزءا من أي عرض أو دعروة للبيرع أو لدصردار ،أو أي طلرب للعررض لشرراء أو االتتتراي فري أي أسرهم أو أي أوراق ماليرة أالررى،
ولن يشكل هذا البيان (أو أي جزء منه) أو تون ايه تم توزيعه ،أساسا او يتم االعتماد عليه فيما يفص اى عند لهذا الغرض .قد يكون توزيع هرذا اإلعرالن وييرره
من المعلومات المتعلنة بنيد األسهم في البورصة ال مصرية و في بورصة لندن و اللرح المشترك ،محظورا بموجب النايون في بعض الدول ،و علت األشرفال
الذين يدالل هذا البيان فت حوزتهم أو أي مستند او اى من المعلومات االالرى المشار إليها فت هذا البيان ،ان يللع علت مثل هذه النيرود و االلترزام بهرا .قرد يمثرل
عدم االلتزام لهذه النيود إالالال لنوايين األوراق المالية في مثل هذه الدولة.
هذا البيان لم يتم التحنق منه بشكل مستنل و لم يتم تنديم اى اقرار أو تعهد صراحة أو عمنا ،من أو ييابة عن الشررتة والمسراهمين البرائعين و  /أو أي مرن شررتة
المجموعة المالية هيرمين لترويج وتغلية االتتتاي ،جو لدمان ساتن الدولية أو أي من تعهدات الشررتات االم أو الشررتات التابعرة لهمرا ،أو تعهردات الشررتات
التابعررة ألي مررن تعهرردات الشرررتات االم ،أو اى مررن اعضرراء مجلررن االدارة او المررديرين،او المررويفين او الرروتالء او الشرررتات التابعررة او المستشررارين مررن قبررل
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إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
بيان صحفي
يحظرربشكلررامشاتدررمش ر مشهر ش يكيررت شأ شدررتشيررب شكر شدر شدوم دررترشكإرربةش ررت ش
ص بهشأ ش زيو شأ شنلبهشكص ب شدكتلب شأ شغيبشدكتلرب ش-ش ينطكر ش يرأشأيارتش
مىشأيش إييبش/ش و يمشس ءشات شاميتشأ شجزئيرتش-شقكرمش يسرت ش يسرتكو شدر شصركت ش
ي مش الثني ش يد ف ش2شدتبسش2015ش( قيرش يقتهب ).

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان ،وجنوب أفريقيا ،أو أي
دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

االطررراف المعنيررة ،فيمررا يفص ر ها ،وينبغرري عرردم االعتمرراد علررت دقررة أو تمررام أو يزاهررة المعلومررات أو اهراء الررواردة فرري هررذا البيرران .و لررن يتحمررل اى مررن هرراالء
االشفال أي مساولية أو التزام عن هذه المعلومرات أو اهراء أو عرن أي االلراء أو سرهو .تافرة المعلومرات المندمرة أو الرواردة فري هرذا البيران الاعرعة للتنتيرد،
والتصحي  ،واالستكمال والتغير دون االلار.
ال يمثل هذا البيان عرعا ألوراق مالية فري الواليرات المتحردة األمريكيرة ،أو دعروة لشرراء أوراق ماليرة فري الواليرات المتحردة االمريكيرة .األوراق الماليرة المشرار
اليها في هذا البيان ليست مسجلة ولرن يرتم تسرجيلها وفنرا لنرايون األوراق الماليرة األمريكري لعرام  1933وتعديالتره ("قرايون األوراق الماليرة") ،أو بموجرب قرايون
األوراق المالية الفال بنية والية او مكان في الواليات المتحردة االمريكيرة ،وال يجروز عرعرها أو بيعهرا أو إعرادة بيعهرا أو ينلهرا أو تسرليمها بلرينرة مباشررة أو
يير مباشررة داالرل الواليرات المتحردة االمريكيرة ،إال وفنرا لدعفراء الملبرق مرن متللبرات التسرجيل ،أو فري معاملرة ال تفضرع لمتللبرات التسرجيل الفاصرة بنرايون
األوراق المالية و وفنا ألية قوايين لاوراق المالية المعمول بها في أي والية او مكان فت الواليات المتحدة االمريكية .لم ينرم مصردر األوراق الماليرة بتسرجيل وال
يعتزم تسجيل أي جزء من اللرح المشترك في الواليات المتحدة االمريكية ،وال يعتزم إجراء طرح عام لاوراق المالية في الواليات المتحدة االمريكية.
تعمل شرتة المجموعة الماليرة هيررمين لتررويج وتغليرة االتتتراي وجولردمان سراتن الدوليرة ،بشركل حصرري للشررتة ولرين ألحرد ييرهرا فيمرا يتعلرق براللرح
المشترك ولن يعتبرا أي شفص آالر (سواء تان متلنت لهذا البيان أم ال) موتال لهما فيمرا يتعلرق براللرح المشرترك وليسرا مسراوالن تجراه أي شرفص آالرر سروى
الشرررتة ،لترروفير الحمايررة الممنوحررة لموتلهمررا او لتنررديم االستشررارة فيمررا يتعلررق برراللرح المنترررح .ان جولرردمان سرراتن الدوليررة مصرررحة مررن قبررل "هيئررة اللرروائ
االحترازية" التي تفضع لرقابة هيئة الشئون المالية و "هيئة اللوائ االحترازية" في المملكة المتحدة.
في أي من الدول األعضاء في المنلنة االقتصادية األوروبية التت يتم تلبيق التوجيه  EC / 71/2003فيهرا (مرع أي مرن تردابير تنفيرذ المعمرول بهرا فري أي دولرة
من الدول األعضاء" ،توجيه النشرة") فيمرا عردا المملكرة المتحردة ،يكرون هرذا البيران موجهرا فنرط الرت المسرتثمرين المراهلين فري الدولرة العضرو فري اطرار المعنرت
الوارد بتوجيه النشرة ("المستثمرين الماهلين") .باإلعافة الت ذلك فايه سريتم توزيرع هرذا البيران فري المملكرة المتحردة علرت االشرفال التاليرة فنرط (أ) األشرفال
الذين لديهم البرة احترافية في األمور المتعلنة باالستثمارات التي تدالل في يلاق المرادة  )5( 19مرن قرايون الفردمات و االسرواق الماليرة ( 2000تررويج مرالي)
امرر  2005و تعديالترره ("االمررر")( ،ي) الكيايررات ذات المررالءة الماليررة العاليررة الترري ترردالل فرري يلرراق المررادة ( )2( 49أ) إلررت (د) مررن األمررر ،أو ( ) األشررفال
اهالرين الذين يسم ارسال هذا البيان لهم بشكل قايويي (و يشار الت تل هراالء األشرفال معرا "األشرفال المعنيرة") .أي اسرتثمار او يشراط اسرتثماري متعلرق
بهرذا البيران متراح فنرط لاشرفال المع نيررة فري المملكرة المتحردة وللمسرتثمرين المرراهلين فري أي دولرة عضرو فري المنلنررة االقتصرادية األوروبيرة فيمرا عردا المملكررة
المتحدة ،وسيتم االشتراك فيه فنط من قبل هاالء األشفال .ينبغي علت تل شفص لين من االشفال المعنيرين عردم التصررف بنراء علرت هرذا البيران او أي مرن
محتوياته او االعتماد علي أي منها.
ال يجوز االذ او ينل او توزيع هذا البيان او المنشور الذي ورد فيه او أي يسفة منها بشكل مباشر أو يير مباشر ،إلت أستراليا ،تندا ،اليابان او جنروي أفرينيرا أو
إلت أي شفص في أي من تلك الدول أو أي دول أالرى ،يشكل مثل هذا العمل ايتهاتا للنوايين المعنية فيها.
ال يشكل هذا البيان توصية فيما يفص اللرح المشترك .سعر وقيمة األوراق المالية او أي عائد منها قابل لاليففاض تما هو قابل لالرتفرا  .و ان األداء السرابق
لين دليال علت األداء المستنبلي .ال يمكن االعتماد علت المعلومات الواردة في هذا البيان أو أي من المستندات المتعلنة باللرح المشترك تاسترشراد علرت األداء
في المستنبل.
قبل شراء أي أسهم و  /أو شهادات ايدا دولية ،يجب علت األشفال المللعين علت هذا البيان التنتد من أيهم علرت درايرة تاملرة و وموافنرة علرت المفراطر التري
سيتم النص عليها في يشرة اللرح ،عند يشرها.
في ما يتعلق باللرح المشترك ،قد تنوم شرتة المجموعرة الماليرة هيررمين لتررويج وتغليرة االتتتراي او جولردمان سراتن الدوليرة أو أي مرن الشررتات التابعرة لكرل
منهما ،بوصفهم مستثمرين لحسابهم او حساباتهم الفاصة ،باالتتتاي أو شراء أسهم و  /أو شهادات ايدا دولية .و قد ينومروا ،بصرفتهم هرذه  ،باالحتفراي او شرراء
او بيع او العرض للبيع أو التعامل لحساباتهم الفاصة علت هذه األسهم و  /أو شهادات االيدا الدوليرة وييرهرا مرن األوراق الماليرة للشررتة أو االسرتثمارات ذات
الصلة فيما يتصل باللرح المشترك أو ييره .وبناء عليه ،فران االشرارة فري يشررة اللررح ،بعرد يشررها ،إلرت األسرهم و  /أو شرهادات االيردا الدوليرة المصردرة او
الملروحة او المكتتب فيها او التي تم شراؤها او وععها أو التعامل عليها علت الالف ذلك ،ينبغي قراءتها علت أيها تشمل أي اصدار أو عررض ،أو اتتتراي او
شراء او وعع او تعامل من قبل  ،شرتة المجموعة المالية هيرمين لترويج وتغلية االتتتاي او جولدمان ساتن الدولية أو أي من الشرتات التابعرة لكرل منهمرا
تمستثمر لحسابه أو حسراباته الفاصرة .ال تعترزم شررتة المجموعرة الماليرة هيررمين لتررويج وتغليرة االتتتراي او جولردمان سراتن الدوليرة أو أي مرن الشررتات
التابعة لكل منهما علت الكشف عن مدى هذا االستثمار أو المعامالت ،اال وفنا ألي التزامات قايويية أو تنظيمية للنيام بذلك.
شرتة المجموعة المالية هيرمين لترويج وتغلية االتتتاي ،او جولدمان ساتن الدولية أو أي من تعهدات الشرتات التابعة لهما ،او الشرتات التابعرة أو اى مرن
اعضاء مجلن االدارة او ال مديرين ،او المويفين او المستشارين او الوتالء من قبل االطرراف المعنيرة او اى شرفص االرر ،لرن ينبلروا أي مسراولية أو الترزام مرن
أي يو  ،او يندموا أى اقرار او تعهرد ،صرراحة أو عرمنا ،عرن محتويرات هرذا البيران ،بمرا فري ذلرك صرحة او دقرة او تمرام او التحنرق مرن أو يزاهرة المعلومرات أو
اهراء الواردة في هذا البيان (أو ما إذا تان قد ترم حرذف أيرة معلومرات مرن هرذا البيران) أو أي معلومرات أالررى تتعلرق بالمسراهمين البرائعين ،والشررتة ،واى مرن
الشرتات التابعة او المرتبلة ألى منهما  ،تتابرة أو شرفاهه أو فري صرورة مرئيرة أو إلكتروييرة ،و مهمرا تايرت طرينرة ينلهرا أو إتاحتهرا ،أو عرن أي السرارة تيفمرا
تايت ياشئة عن أي استفدام هذا البيان أو محتوياته أو قد تنشن فيما يتعلق بذلك.
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بيان صحفي
يحظرربشكلررامشاتدررمش ر مشهر ش يكيررت شأ شدررتشيررب شكر شدر شدوم دررترشكإرربةش ررت ش
ص بهشأ ش زيو شأ شنلبهشكص ب شدكتلب شأ شغيبشدكتلرب ش-ش ينطكر ش يرأشأيارتش
مىشأيش إييبش/ش و يمشس ءشات شاميتشأ شجزئيرتش-شقكرمش يسرت ش يسرتكو شدر شصركت ش
ي مش الثني ش يد ف ش2شدتبسش2015ش( قيرش يقتهب ).

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان ،وجنوب أفريقيا ،أو أي
دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

فيما يتعلق باللرح المشترك ،قد ينوم مدير االستنرار ،أو أي من وتالئه (ولكن لن يكون ملزما بذلك) ،إلت الحد الرذي يسرم بره النرايون المعمرول بره ،بمعرامالت
بهد ف دعم سعر السوق لاسهم الت مستوى أعلت من الذى قد يسود في السوق المفتوح .لرن يكرون مردير االسرتنرار ملزمرا بالنيرام بمثرل هرذه المعرامالت ،ويجروز
اتمام هذه المعامالت في أي سوق لاوراق المالية ،سوق الار المنصورة ،بورصة ،أو الرالف ذلرك .ويجروز النيرام بهرا فري أي وقرت الرالل الفتررة التري تبردأ مرن
تاريخ بدء التعامالت المشروطة لاسهم فري البورصرة المصررية وتنتهري فري موعرد ال يتجراوز  30يومرا بعرد ذلرك .ومرع ذلرك ،لرن يكرون هنراك الترزام علرت مردير
االستنرار أو أي من وتالئه إلتمام معامالت االستنرار وال توجرد أي عرمايات بنيره سريتم اجرراء معرامالت االسرتنرار .ويجروز إينراف تردابير االسرتنرار هرذه ،إذا
بدأت ،في أي وقت دون االلار مسبق .ولن يتم ،في أي حال من األحوال ،اتفاذ تدابير لتحنيق االستنرار في سعر السروق للسرهم فروق سرعر اللررح .باسرتثناء مرا
ينتضيه النايون أو اللوائ  ،ال يعتزم مدير االستنرار او أي من وتالئه علت الكشف عن معامالت االستنرار التي أجريت فيما يتعلق باللرح المشترك.

التصريحات التللعية:
يحتوى هذا البيان علت تصريحات تللعية .التصري التللعت هو أي تصري ال يتصل بوقائع او احداث تاريفية ،و يمكن التعرف عليه عن طريق اسرتفدام مثرل
العبارات و الكلمات االتية "وفنا للتنديرات"" ،تهدف"" ،مرتنب"" ،تندر"" ،تتحمل"" ،تعتند"" ،قد"" ،التنديرات"" ،تفترض"" ،توقعات"" ،تعتزم"" ،ترى"،
"تفلط"" ،ممكن"" ،متوقع"" ،مشروعات"" ،ينبغي"" ،علت علم"" ،سوف" ،او في ترل حالرة ،مرا ينفيهرا او تعبيررات االررى مماثلرة التري تهردف الرت التعررف
علت التصري باعتباره تللعت .هذا ينلبق ،علت وجه الفصول ،إلت التصريحات التي تتضمن معلومات عن النتائج الماليرة المسرتنبلية او الفلرط أو التوقعرات
بشنن األعمال التجاريرة واإلدارة ،والنمرو أو الربحيرة والظرروف االقتصرادية والتنظيميرة العامرة فري المسرتنبل وييرهرا مرن المسرائل التري تراثر علرت شررتة ايرديتا
للصناعات الغذائية ش.م.م"( .الشرتة").
التصريحات التللعية تعكن وجهات النظر الحالية إلدارة الشرتة ("االدارة") علت احداث مستنبلية ،والتي تنوم علرت افتراعرات اإلدارة وتنلروي علرت مفراطر
معروفة ويير معروفة ،ومجهولة وييرها من العوامل التري قرد تراثر علرت ان تكرون يترائج الشررتة الفعليرة او أداءهرا أو إيجازاتهرا مفتلفرا االتالفرا ماديرا عرن أي
يتائج في المستنبل ،او عن أداء الشرتة أو ايجازاتها الواردة في هذه التصريحات التللعية صراحة أو عرمنا .قرد يتسربب تحنرق أو عردم تحنرق هرذا االفترراض فري
االتالف الحالة المالية الفعلية للشرتة او يتائج عملياتها االتالفا جوهريا عن هذه التصريحات التللعية ،أو عدم توافق التوقعات سواء تايت صريحة او عمنية.
تفضع أعمال الشرتة لعدد من المفاطر والشركوك التري قرد تتسربب فري االرتالف التصرري التللعرت او التنردير أو التنبرا االتالفرا ماديرا عرن التصرريحات التللعيرة
الواردة في هذا البيان سواء صراحة او عمنا .المعلومات واهراء والتصريحات التللعية الواردة في هذا البيان تعبر فنط عن وقرت صردور هرذا البيران وتفضرع
للتغيير دون إاللار .و ال تتعهد الشرتة بني التزام فيما يفص مراجعة او تحديث او تنتيد أو االعالن عن أي تعديالت علت أي من التصريحات التللعية لرتعكن
األحداث التي تتم أو الظروف التي تنشن فيما يتعلق بمضمون هذا البيان.
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