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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية

اريببيان إخ  

 

باإلفراج عن كميات السكككككككحر المتها  عليعا بمصكككككككن   تأمر  عامة  بة ال يا يديتا »الن إ

 إلنتاج الهلويات في بني سويف« للصناعات الغذائية

 

 2016أكتوبر  26القاهرة في 

صرررناع  ب ذ دة ذل –( EFIFq.Lوبورصررر  لندن  EFID.CA) ود ذلبورصررر  ذليصررر ي   «إيديتا للصرررناعال ذلئيذ ي »شررر    أعلنت 

 .أ توب  ذلجاري 22يوم  اعليه تم ذلتحفظذلتي ذلسك   ييال  اإلف ذج عنأم ل بذلنياب  ذلعام  أن  – ذألغيي  ذلخفيف  في مص 

ا م  خ مخخو ها ذر رررت ذتيجي ذليي يخدم  ييل و ان مصرررنل ذلةررر    بينم    وم أبو رذمررري في محافي  بني  ررروي  ، وهو أيضرررم

بئ ض طن من ذلسرررررك  ذليي تخخ ر ذلةررررر     2100حوذلي  ذلتحفظ علىعلى إث ها تم  قد تع ض لحيل  مدذهي مصرررررا ل ذلةررررر   ، 

ا بأن ، ذلصرررررناع  بالتالي إلى توق  ذأل ةرررررم  ، وهو ما أدى ت  يبماأ رررررابيل إ تا ي   3مخخون عليها تيثل ذليتحفظ ذلسرررررك   ييال عليم

 ذلتةئيلي  باليصنل إلى حين ذلتعامل مل ذألزم .

اعات إيديتا للصككن»المعندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضككو المنتدل لكككركة  أومرر  ق ذر ذلنياب  ذلعام وفي تعلي ر على 

ة    تؤ د للجييل ذلتخذمها ذلكامل  أن ،«الغذائية ميار ال  ألفضل ندون تهاووتمبي ها ذلتي تعيل بها  لأل وذق ذلينيي  بال وذ ينذل

ذ إلى أن ذلة    أطلعت بالة    و يم ذلحو ي  على  ييل ذليستويال ع ود على  اف  مستندذل ومني ذليوم ذألول ذلنياب  ذلعام  ، مةي م

  بع د ذلةرر    م تبمحيث أن ، ذلتصررنيلباعتباره خام  أ ررا رري  رزم  لعيليال ذلتوريد ذلتي تحصررل بي تضرراها على إمدذدذل ذلسررك  

  وف ام أل عار ذلسوق.توريد ذلسك  من إحدى ش  ال ذل ماع ذلخاص 

وعيهم تفهيهم ومسا دتهم ولالهتيام ذلبالغ ذليي أبدذه  بار ذليسئولين ذلحكوميين بهيه ذل ضي  وهو ما يعكس وأع ب ب زي عن ذمتنا ر 

 وذقتصاديال ذلسوق ذلح .ألصول ذلة  ال بيفهوم ذليلكي  ذلخاص  ذلعييق 

، ك بعد ذإلف ذج عن مخخون ذلسخالل ذلساعال ذل ادم   ذلنةاط ذإل تا ي بيصنل بني  وي  وف تستأ   وذختتم ب زي أن ذلة    

ذألربع  على مصرررررررا عنا  يوزعينوعامل، ذلموظ   5500ذلبالغ عددهم أ ث  من  ، ييل ذلعاملين بةررررررر  ال ومصرررررررا ل إيديتاوأن 

 يتملعون بصررررردق إلى ذليسررررراهي  ذلفعال  في ذلنهوض بارقتصررررراد ذليصررررر ي وذلخ وج بر من دذ  ة ذألزمال ،بيحافيال ذلجيهوري 

 ذلحالي .

 

 — هاي  ذلبيان—

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

 «إيديتا»وهي ش    رذ دة في قماع ذلصناعال ذلئيذ ي  ذليعبأة آليما بالسوق ذليص ي. تتخصص ش     1996عام « إيديتا للصناعال ذلئيذ ي »تأ ست ش    

ذلحلويال يلك ف  و في إ تاج وتصررنيل وتسررويق وتوزيل ذليخبوزذل، بيا في الك ذلكيك وذلك وذ ررون وذل قا ق ذليخبوزة )ذليصررنع  من ذلدقيق( وبسرركويت ذلوي

بيك »و« بيك رولخ»و« تودو»و« مولتو»، حيث تضرررررم محفي  ذلةررررر    عددمذ من ذلعالمال ذلتجاري  ذليحلي  ذل ذ ج  مثل ذلجاف  وذلموفي وذلجيلي وذلك ذميل

يا في مصرررر  وليب« تايج  تيل»و« هوهوز»و« توينكيخ»،  يا تيتلك ذلةرررر    عددذ من ذلعالمال ذلتجاري  ذلدولي  ومنها «ميييكس»و« ف يسرررركا»و«  ررررتيكس

وذليئ ب وذلجخذ   وتو س و رررررروريا ولبنان وذلع ذق وذلبح ين وعيان وذإلمارذل وذلكويت وقم  وذلسررررررعودي ، فضررررررال عن إب ذم ذتفاقي   وذألردن وفلسررررررمين

 وقي  في أ وذق ذلكيك وذلك وذ ون  بأ ب  حص « إيديتا»وتحيى ش     .«هو تس»منتج  ديد من منتجال ش     11ت خيص ودعم فني لتصنيل وتوزيل 

م، وتحتل ذلي  خ ذلثا ي في  وق ذل قا ق وذلي  مةال ذليخبوزة مل تعييم حصتها في ش ذ   بسكويت ذلويف  وذلحلويال. وخالل  ل ذألول من عام ذل بذليعبأ آليما
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ة    بوذقل 2016 سوق ذليحلي مل تو ير  %93، توزعت مبيعال ذل دول  وعلى ذألخص ذلدول  14ب ي  أل وذق ذلتصدي  في أ ث  من ذليت %7ق ذب  ت  يبما لل

 ir.edita.com.eg. ليخي من ذليعلومال ي  ى زيارة ذليوقل ذإللكت و ي ذلع بي  ذليجاورة

 

 لال تعالم وذلتوذصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 رئيس عالقات المستثمرين وتطوير األعمال

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 menna.shamseldin@edita.com.eg + |2010 2 154 2428+ | 202 3851 6464تليفون: 

 

 األستاذة / ياسمين غبريال

 مسئول عالقات المستثمرين 

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 gYasmine.Ghobrial@Edita.com.e + |2012 2 756 3935+ | 202 3851 6464تليفون: 

 

 ذلتص يحال ذلتملعي :

عبارذل و ذ ررررتخدذم مثل ذليحتوى هيذ ذلبيان على تصرررر يحال تملعي . ذلتصرررر ي  ذلتملعى هو أي تصرررر ي  ر يتصررررل بوقا ل ذو ذحدذن تاريخي ، و ييكن ذلتع ف علير عن ط يق 

اتتحيررلا، اتعت رردا، اقرردا، اذلت رردي ذلا، اتفت ضا، اتوقعررالا، اتعتخما، ات ىا، اتخم،ا، اميكنا،  ذلكليررال ذرتيرر  اوف ررا للت رردي ذلا، اتهرردفا، ام ت رر ا، ات رردرا،

 ي  باعتباره تملعى. هيذامتوقلا، امةرررررر وعالا، اينبئيا، اعلى علما، ا رررررروفا، ذو في  ل حال ، ما ينفيها ذو تعبي ذل ذخ ى مياثل  ذلتي تهدف ذلى ذلتع ف على ذلتصرررررر 

أو ذل بحي   ووص، إلى ذلتصرر يحال ذلتي تتضررين معلومال عن ذلنتا ج ذليالي  ذليسررت بلي  ذو ذلخم، أو ذلتوقعال بةررأن ذألعيال ذلتجاري  وذإلدذرة، وذلنيينمبق، على و ر ذلخصرر

 )اذلة   ا(.   وذلي وف ذرقتصادي  وذلتنيييي  ذلعام  في ذليست بل وغي ها من ذليسا ل ذلتي تؤث  على ش    ذيديتا للصناعال ذلئيذ ي  ش.م.م. 

 موي على مخاط  مع وف  وغي ذلتصررر يحال ذلتملعي  تعكس و هال ذلني  ذلحالي  إلدذرة ذلةررر    )اذردذرةا( على ذحدذن مسرررت بلي ، وذلتي ت وم على ذفت ذمرررال ذإلدذرة وتن

أو إ جازذتها مختلفا ذختالفا ماديا عن أي  تا ج في ذليسرررررررت بل، ذو عن أدذ   مع وف ، ومجهول  وغي ها من ذلعوذمل ذلتي قد تؤث  على ذن تكون  تا ج ذلةررررررر    ذلفعلي   ذو أدذ ها

ا ج ذليالي  ذلفعلي  للةررر    ذو  تذلةررر    أو ذ جازذتها ذلوذردة في هيه ذلتصررر يحال ذلتملعي  صررر ذح  أو مرررينا. قد يتسرررب  تح ق أو عدم تح ق هيذ ذرفت ذض في ذختالف ذلحال  

 يه ذلتص يحال ذلتملعي ، أو عدم توذفق ذلتوقعال  وذ   ا ت ص يح  ذو ميني . عيلياتها ذختالفا  وه يا عن ه

ردة في هيذ ذلبيان يحال ذلتملعي  ذلوذتخضل أعيال ذلة    لعدد من ذليخاط  وذلةكوك ذلتي قد تتسب  في ذختالف ذلتص ي  ذلتملعى ذو ذلت دي  أو ذلتنبؤ ذختالفا ماديا عن ذلتص 

د ذلة    هذليعلومال وذآلرذ  وذلتص يحال ذلتملعي  ذلوذردة في هيذ ذلبيان تعب  ف ، عن وقت صدور هيذ ذلبيان وتخضل للتئيي  دون إخمار. و ر تتع وذ  ص ذح  ذو مينا.  

علق بيضيون أو ذلي وف ذلتي تنةأ فييا يت بأي ذلتخذم فييا يخص م ذ ع  ذو تحديث ذو تأ يد أو ذرعالن عن أي تعديالل على أي من ذلتص يحال ذلتملعي  لتعكس ذألحدذن ذلتي تتم

 هيذ ذلبيان.
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