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 «إيديتا للصناعات الغذائية»كة شر

 بيان صحفي

قشنننسيلة منت ات ع ا   ضننن  « فريسنننسا كنننتيس »منتج ديتا للصنننناعات الغذائية ق ل  إي

 ويفرال

 

 الويفرزيادة حصتها في سوق و هاتشكيلة منتجات لتعزيز إيديتا استراتيجية يعكس« فريسكا ستيكس» منتجإطالق 

 

 2020 مارس 24القاهرة في 

ناعة الرا دة بصررر –( EFID.Lوبورصرررة لند   EFID.CA) ود البورصرررة اليصررررية « إيديتا للصرررناعال الئيا ية»أعلنت اليوم شرررر ة 

 .ضين تشكيلة منتجال قطاع الويفر« فريسكا ستيكس» منتجإطالق  عن –األغيية الخفيفة في مصر

فريسرررركا »أتي إطالق ويجنيه للعبوة، وهو عبارة عن ويفر ملفوف محشررررو بكريية الشررررو ونتة بالبندق.  2سرررريتوفر الينتج الجديد بسررررعر و

 . ادة حصتها بسوق الويفرفي إطار استراتيجية إيديتا لتنويع باقة منتجاتها وزي« ستيكس

 

مليو  جنيه خالل  337.0% لتبلغ 21.8، حيث سجلت إيرادال القطاع ارتفاًعا سنويًا بيعدل من أسرع قطاعال إيديتا نيًواويعد قطاع الويفر 

 .% من إجيالي إيرادال الشر ة خالل نفس الفترة8.4 الويفر ومثل قطاع، 2019عام 

. 

 —نهاية البيا —

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شر ة را دة في قطاع الصناعال الئيا ية اليعبأة آليًا بالسوق اليصري. تتخصص 1996عام « إيديتا للصناعال الئيا ية»تأسست شر ة 

في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع اليخبوزال، بيا في ذلك الكيك والكرواسو  والرقا ق اليخبوزة )اليصنعة من الدقيق( « إيديتا»شر ة 

يفر و يلك الحلويال الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفظة الشر ة عددًا من العالمال التجارية اليحلية وبسكويت الو

،  يا تيتلك عددًا من العالمال التجارية الدولية «ميييكس»و« فريسكا»و« بيك ستيكس»و« بيك رولز»و« تودو»و« مولتو»الرا جة مثل 

في مصر وليبيا واألرد  وفلسطين واليئرب والجزا ر وتونس وسوريا ولبنا  والعراق « ايجر تيلت»و« هوهوز»و« توينكيز»ومنها 

 والبحرين وعيا  واإلمارال والكويت وقطر والسعودية، وتيتلك  يلك حقوق التصنيع واليعرفة الفنية والتقنية على الساحة اإلقلييية لباقة

بأ بر حصة سوقية في أسواق الكيك « إيديتا»الدولية. وتحظى شر ة « دزهوستس بران»منتج من منتجال شر ة  11إضافية تضم 

والكرواسو  اليعبأ آليًاً، وتحتل الير ز الثاني في سوق الرقا ق واليقرمشال اليخبوزة مع تعزيز حصتها في شرا ح بسكويت الويفر 
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% اليتبقية ألسواق 8.5اليحلي مع توجيه قرابة % تقريبًا للسوق 91.5، توزعت مبيعال الشر ة بواقع 2019والحلويال. وخالل عام 

 ir.edita.com.egالتصدير وعلى األخص الدول العربية اليجاورة. ليزيد من اليعلومال يرجى زيارة اليوقع اإللكتروني: 

 لالكتعالم والتواصل:

 األكتاذة / منة ش   الدي 

 مدير أول عام عالقال اليستثيرين وتطوير األعيال

 +202 3851 6464تليفو : 

 +2010 0 154 2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات الت لعية:

ستخدام مثل العبارال يحتوي هيا البيا  على تصريحال تطلعية. التصريح التطلعى هو أي تصريح ن يتصل بوقا ع او احداث تاريخية، وييكن التعرف عليه عن طريق ا

ل"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ميكن"، والكليال انتية "وفقا للتقديرال"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحيل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرال"، "تفترض"، "توقعا

يح باعتباره تطلعى. هيا "متوقع"، "مشروعال"، "ينبئي"، "على علم"، "سوف"، او في  ل حالة، ما ينفيها او تعبيرال اخرى مياثلة التي تهدف الى التعرف على التصر

ية اليستقبلية او الخطط أو التوقعال بشأ  األعيال التجارية واإلدارة، والنيو أو ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحال التي تتضين معلومال عن النتا ج اليال

 )"الشر ة"(.    الربحية والظروف انقتصادية والتنظييية العامة في اليستقبل وغيرها من اليسا ل التي تؤثر على شر ة ايديتا للصناعال الئيا ية ش.م.م.

حالية إلدارة الشر ة )"اندارة"( على احداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضال اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة التصريحال التطلعية تعكس وجهال النظر ال

تقبل، او عن ديا عن أي نتا ج في اليسوغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ا  تكو  نتا ج الشر ة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا ما

حالة اليالية الفعلية للشر ة او أداء الشر ة أو انجازاتها الواردة في هيه التصريحال التطلعية صراحة أو ضينا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هيا انفتراض في اختالف ال

 صريحة او ضينية.  نتا ج عيلياتها اختالفا جوهريا عن هيه التصريحال التطلعية، أو عدم توافق التوقعال سواء  انت

يحال التطلعية الواردة في هيا تخضع أعيال الشر ة لعدد من اليخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التصريح التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصر

يا  تعبر فقط عن وقت صدور هيا البيا  وتخضع للتئيير دو  إخطار. ون البيا  سواء صراحة او ضينا.  اليعلومال واآلراء والتصريحال التطلعية الواردة في هيا الب

التي تتم أو الظروف التي  تتعهد الشر ة بأي التزام فييا يخص مراجعة او تحديث او تأ يد أو انعال  عن أي تعديالل على أي من التصريحال التطلعية لتعكس األحداث

 تنشأ فييا يتعلق بيضيو  هيا البيا .
 


