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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

توسن   أهدافها للفي إطار  الجديد« مولتو سناددتط » منتجديتا للصنناعات الغذائية طلل  إي

   الرئيسية« مولتو»باقة منتجاطها طحت عالمة ب

 

ال اار ل يأ«ي  ي إطدر اسااتحتاث  ش  ،شالحددقلبدلنكهدت الحلوة  ل منتجدت إيتيتد، شيتو ر  كيليمثل أحتث إضااد ل لت اا »مولتو ساادوتش«     منتج

 أذشاق المستهلكين ش احتيدجدت «لبي مختلف جتيتة لمنتجدت

 2020يندير  22القدهرة  ي 

ندعل األغذيل الرائتة بص  –(  EFID.Lشبورصل لنتن    EFID.CAأعلنت اليوم شر ل »إيتيتد للصندعدت الغذائيل  ) ود البورصل المصريل  

 . الرئيسيل »مولتو «حت عالمل  »مولتو سدوتش«   أحتث منتجد«هدإطالق  عن –الخفيفل  ي مصر

سطنبولي، شالجبنل الفيتد، شالجبنل البيضدء بطعم الزيتون، الجبنل اإلشهي ، حددقلالشحلوة النكهدت دلشسيتو ر المنتج الجتيت للمستهلكين ب 

 جنيه للعبوة.   4، شذلك بسعر شال و وال«ل شعجينل البنتق

 
 

  

التي  تطويرالبحث شالقترات االستفددة من محدشرهد  ش«مثل أبرز ي إطدر االسترا«يجيل التي «تبندهد إيتيتد  »مولتو سدوتش«  شيأ«ي إطالق 

 رعيل  شرائح ي  بأعمدلهد شهو مد سيمكن ال ر ل من التوسع ،سوق األغذيل الخفيفل المعبأة آليًد بمصرلمنتجدت جتيتة  «قتيم عبر«حظى بهد 

 سوق المخبوزات.   ضمنجتيتة 

السوق   إلىآليًد  ةالكرشاسون المعبأمنتجدت  تقتيمب حيث «عتبر أشل من قدم  ش«عت إيتيتد ال ر ل الرائتة  ي سوق األغذيل الخفيفل المعبأة آليًد،

ش«نميل «نويع  على    ال ر ل   مد «حرص.  2019 ي وهديل أغسطس    %62.5المخبوزات  ، شبلغت حصل ال ر ل بسوق  1997عدم   ي  المصريل  

 .مختلف احتيدجدت شأذشاق المستهلكينلتلبيل  »مولتو «حت عالمل   منتجدتال« كيلل 

 —وهديل البيدن—
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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، شهي شر ل رائتة  ي قطدع الصندعدت الغذائيل المعبأة آليًد بدلسوق المصري.  1996«أسست شر ل »إيتيتد للصندعدت الغذائيل  عدم 

«تخصص شر ل »إيتيتد   ي إوتدج ش«صنيع ش«سويق ش«وزيع المخبوزات، بمد  ي ذلك الكيك شالكرشاسون شالرقدئق المخبوزة )المصنعل من  

يفر ش ذلك الحلويدت الجد ل شالطو ي شالجيلي شالكراميل، حيث «ضم محفظل ال ر ل عتدًا من العالمدت التجدريل المحليل  التقيق( شبسكويت الو

الرائجل مثل »مولتو  ش»«ودش  ش»بيك رشلز  ش»بيك ستيكس  ش» ريسكد  ش»ميميكس ،  مد «متلك عتدًا من العالمدت التجدريل التشليل  

ديجر «يل   ي مصر شليبيد شاألردن ش لسطين شالمغرب شالجزائر ش«ووس شسوريد شلبندن شالعراق شمنهد »«وينكيز  ش»هوهوز  ش»« 

  شالبحرين شعمدن شاإلمدرات شالكويت شقطر شالسعوديل، ش«متلك  ذلك حقوق التصنيع شالمعر ل الفنيل شالتقنيل على السدحل اإلقليميل لبدقل 

تز  التشليل. ش«حظى شر ل »إيتيتد  بأ بر حصل سوقيل  ي أسواق الكيك  منتج من منتجدت شر ل »هوستس براو  11إضد يل «ضم 

حصتهد  ي شرائح بسكويت الويفر   «عزيزشالكرشاسون المعبأ آليًدً، ش«حتل المر ز الثدوي  ي سوق الرقدئق شالمقرم دت المخبوزة مع 

المتبقيل   %8.1«قريبًد للسوق المحلي مع «وجيه قرابل    %91.9، «وزعت مبيعدت ال ر ل بواقع  2019من عدم    الثدلثشالحلويدت. شخالل الربع  

 ir.edita.com.egألسواق التصتير شعلى األخص التشل العربيل المجدشرة. لمزيت من المعلومدت يرجى زيدرة الموقع اإللكترشوي: 

 لالستعالم تالتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين 

 متير أشل عدم عالقدت المستثمرين ش«طوير األعمدل 

 + 202  3851  6464«ليفون: 

 + 2010  0  154  2428موبديل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التللعية:

مثل العبدرات   هذا البيدن على «صريحدت «طلعيل. التصريح التطلعى هو أي «صريح ال يتصل بوقدئع اش احتاث «دريخيل، شيمكن التعرف عليه عن طريق استختام يحتوي

طط"، "ممكن"،  اال«يل "ش قد للتقتيرات"، "«هتف"، "مر«قب"، "«قتر"، "«تحمل"، "«عتقت"، "قت"، "التقتيرات"، "«فترض"، "«وقعدت"، "«عتزم"، "«رى"، "«خشالكلمدت 

ى التصريح بدعتبدره «طلعى. هذا  "متوقع"، "م رشعدت"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، اش  ي  ل حدلل، مد ينفيهد اش «عبيرات اخرى ممدثلل التي «هتف الى التعرف عل

ريل شاإلدارة، شالنمو أش  ينطبق، على شجه الخصوص، إلى التصريحدت التي «تضمن معلومدت عن النتدئج المدليل المستقبليل اش الخطط أش التوقعدت ب أن األعمدل التجد

 تي «ؤثر على شر ل ايتيتد للصندعدت الغذائيل ش.م.م. )"ال ر ل"(.    الربحيل شالظرشف االقتصدديل شالتنظيميل العدمل  ي المستقبل شغيرهد من المسدئل ال

طوي على مخدطر معرش ل  التصريحدت التطلعيل «عكس شجهدت النظر الحدليل إلدارة ال ر ل )"االدارة"( على احتاث مستقبليل، شالتي «قوم على ا تراضدت اإلدارة ش«ن

ش أداءهد أش إوجدزا«هد مختلفد اختال د مدديد عن أي وتدئج  ي المستقبل، اش عن  أ«ؤثر على ان «كون وتدئج ال ر ل الفعليل    شغير معرش ل، شمجهولل شغيرهد من العوامل التي قت

ليل لل ر ل اش  حدلل المدليل الفع أداء ال ر ل أش اوجدزا«هد الواردة  ي هذه التصريحدت التطلعيل صراحل أش ضمند. قت يتسبب «حقق أش عتم «حقق هذا اال تراض  ي اختالف ال

 وتدئج عمليد«هد اختال د جوهريد عن هذه التصريحدت التطلعيل، أش عتم «وا ق التوقعدت سواء  دوت صريحل اش ضمنيل.  

يل الواردة  ي هذا  يحدت التطلع«خضع أعمدل ال ر ل لعتد من المخدطر شال كوك التي قت «تسبب  ي اختالف التصريح التطلعى اش التقتير أش التنبؤ اختال د مدديد عن التصر

للتغيير دشن إخطدر. شال   البيدن سواء صراحل اش ضمند.  المعلومدت شاآلراء شالتصريحدت التطلعيل الواردة  ي هذا البيدن «عبر  قط عن شقت صتشر هذا البيدن ش«خضع

من التصريحدت التطلعيل لتعكس األحتاث التي «تم أش الظرشف التي   «تعهت ال ر ل بأي التزام  يمد يخص مراجعل اش «حتيث اش «أ يت أش االعالن عن أي «عتيالت على أي

 «ن أ  يمد يتعلق بمضمون هذا البيدن.
 


