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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

 الجديد بقطاع الويفر   « فريسكا بلوك » إيديتا للصناعات الغذائية تطلق منتج  

 في إطار تركيز الشركة على تعزيز تواجدها بسوق الويفر سريع النمو ويأتي  تنويع باقة منتجات قطاع الويفر،إلى هدف ي طرح "فريسكا بلوك" 

 

 2021 فبراير 4القاهرة في 

الرا دة باررناعة اذيةية   –( EFID.Lوبورصررة لندن   EFID.CAشررركة يإيديتا للاررناعات اليةا يةو  كوب الةورصررة المارررية  أعلنت اليوم 

.  ويفر بار ميطى بطةقتين من الشررروكو تة وهو   ،منتجات الويفر تشررركيلةالجديد ضرررمن  وسررركا بلوكفري يإطالق منتج    عن  –الخفيفة في مارررر

 جنيه للعةوة. 3، وذلك بسعر كابتشينوبدة الفول السوباني وكريمة الفي ثالث نكهات، وهي كريمة الةندق وز وسيتوفر المنتج الجديد للمستهلكين

 

ا مع   التوسرع بتشركيلة ويأتي إطالق المنتج الجديد في إطار اسرتراتيجية الشرركة لتحسرين تشركيلة منتجاتها عةر تزويد المسرتهلكين بمنتجات أعلى سرعر 

 تاج الويفرمنتجاتها وتنويعها من أجل تلةية الطلب المتزايد بمختلف قطاعات اذيةية الخفيفة سرريعة النمو. كما قامت الشرركة بتركيب  ج جديد  ن 

 ، وبالتالي تعزيز تواجدها بسوق الويفر.2020مما سيمكنها من مضاعفة حجم إنتاج الويفر مقارن ة بحجم ا نتاج في بداية عام  مؤ را ،

 

 

 

 
 

ا بالشررركة، حيل مال ثالل أكةر مسرراهم بتيرابات الشررركة  الل الربع الاالل من عام   ويعد قطاع الويفر   2020واحد ا من أسرررع القطاعات نمو 

 %.8بنسةة مساهمة بليت 

 

 —نهاية الةيان—
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شرركة را دة في قطاع الارناعات اليةا ية المعةأة يلي ا بالسروق الماررت. تتخار   1996للارناعات اليةا يةو عام   تأسرسرت شرركة يإيديتا

شررررركة يإيديتاو في إنتاج وتاررررنيع وتسررررويخ وتوزيع المخةوزات، بما في ذلك الكيك والمخةوزات والرقا خ المخةوزة  الماررررنعة من الدقيخ(  

الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيل تضررم محف ة الشررركة عدب ا من العالمات التجارية المحلية الرا جة    وبسرركويت الويفر وكةلك الحلويات

مارل يمولتوو ويتوبوو ويبيرك رولزو ويبيرك سررررتيكيو ويفريسرررركراو ويميميكيو، كمرا تمتلرك عردب ا من العالمرات التجراريرة الردوليرة ومنهرا 

ليةيا واذربن وفلسرطين والمير  والجزا ر وتوني وسروريا ولةنان والعراق والةحرين وعمان يتوينكيزو ويهوهوزو ويتايجر تيلو في مارر و

منتج  11وا مارات والكويت وقطر والسررعوبية، وتمتلك كةلك حقوق التاررنيع والمعرفة الفنية والتقنية على السرراحة ا قليمية لةاقة إضررافية تضررم 

شررركة يإيديتاو بأكةر حاررة سرروقية في أسررواق الكيك والمخةوزات المعةأة يلي ا، وتحتل    من منتجات شررركة يهوسررتي براندزو الدولية. وتح ى

من عام  أول تسرعة أشرهر  المركز الااني في سروق الرقا خ والمقرمشرات المخةوزة مع تع يم حارتها في شررا ك بسركويت الويفر والحلويات. و الل

% المتةقية ذسرواق التاردير وعلى اذ   في الدول  .56للسروق المحلي مع توجيه قرابة  % تقرية ا  .593، توزعت مةيعات الشرركة بواقع 2020

  ir.edita.com.egالعربية المجاورة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع ا لكتروني: 

 

 لالستعالم والتواصل: 

 األستاذة / منة شمس الدين

 رئيس أول عالقات المستثمرين وتطوير األعمال

 يديتا للصناعات الغذائية«شركة »إ

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg| بريد إلكتروني:    202  3851  6464تليفون:  

 التصريحات التطلعية:

ستخدام مال العةارات والكلمات يحتوت هةا الةيان على تاريحات تطلعية. التاريك التطلعى هو أت تاريك   يتال بوقا ع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريخ ا

"توقعا "تفترض"،  "التقديرات"،  "قد"،  "تعتقد"،  "تتحمل"،  "تقدر"،  "مرتقب"،  "تهدف"،  للتقديرات"،  "وفقا  "متوقع"،  ا تية  "ممكن"،  "تخطج"،  "ترى"،  "تعتزم"،  ت"، 

ره تطلعى. هةا ينطةخ، على وجه "مشروعات"، "ينةيي"، "على علم"، "سوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعةيرات ا رى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التاريك باعتةا

ية المستقةلية او الخطج أو التوقعات بشأن اذعمال التجارية وا بارة، والنمو أو الربحية وال روف ا قتاابية الخاوص، إلى التاريحات التي تتضمن معلومات عن النتا ج المال

 والتن يمية العامة في المستقةل وييرها من المسا ل التي تؤثر على شركة ايديتا للاناعات اليةا ية ش.م.م.  "الشركة"(.    

حالية  بارة الشركة  "ا بارة"( على احداث مستقةلية، والتي تقوم على افتراضات ا بارة وتنطوت على مخاطر معروفة ويير التاريحات التطلعية تعكي وجهات الن ر ال

تقةل، او عن أباء الشركة ن أت نتا ج في المسمعروفة، ومجهولة وييرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتا ج الشركة الفعلية أو أباءها أو إنجازاتها مختلفا ا تالفا مابيا ع

الفعلية للشركة او نتا ج عملياتها ا تالفا   أو انجازاتها الواربة في هةه التاريحات التطلعية صراحة أو ضمنا. قد يتسةب تحقخ أو عدم تحقخ هةا ا فتراض في ا تالف الحالة المالية

 صريحة او ضمنية.  جوهريا عن هةه التاريحات التطلعية، أو عدم توافخ التوقعات سواء كانت

يحات التطلعية الواربة في هةا الةيان تخضع أعمال الشركة لعدب من المخاطر والشكوك التي قد تتسةب في ا تالف التاريك التطلعى او التقدير أو التنةؤ ا تالفا مابيا عن التار

يان تعةر فقج عن وقت صدور هةا الةيان وتخضع للتييير بون إ طار. و  تتعهد الشركة سواء صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلراء والتاريحات التطلعية الواربة في هةا الة

ال روف التي تنشأ فيما يتعلخ بمضمون بأت التزام فيما يخ  مراجعة او تحديل او تأكيد أو ا عالن عن أت تعديالت على أت من التاريحات التطلعية لتعكي اذحداث التي تتم أو  

 هةا الةيان.
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