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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

 تحت عالمة »مولتو«   « ميني ماجنوم   »مولتو منتج  طلق  ت إيديتا للصناعات الغذائية  

 

  تحستي  ترتلي   منتياتها بةتف  مستت ر الهادف  إلى   في إطار استتراتييي  الرتر    يأتي  ماجنوم«ميني  طرح »مولتو  

ا عبر تزويدهم  ال ستتته لي   ت بي  مخت ف احتياجات وأذواق ستتًي ا إلى  بترتتلي   متنوع  م  ال نتيات الع ى ستتًر 

 وقي  
 

 2021 يناير 26القاهر  في 

الرائد  بةناع  الغذي  الخفيف     –(  EFID.Lوبورص  لندن    EFID.CAأع نت اليوم شر   »إيديتا ل ةناعات الغذائي « ) ود البورص  ال ةري   

لرو والت  ا  بنله وسيتوفر ال نتج اليديد ل  سته لي   .  ماجنوم« تحت عالم  »مولتو« الرئيسي   ميني  أحدث منتياتها »مولتوإطالق    ع   –مةرفي  

 .جني  ل ًبو   5البندق، بسًر و ري   

تزويدهم بترلي   متنوع  عبر  وتط ًات ال سته لي اليديد في إطار جهود الرر   لت بي  مخت ف أذواق ماجنوم« ميني »مولتو منتج  وقد تم إطالق

ا وقي  م  ال نتيات   والرواج النياح  عقب  ويأتي إطالق ال نتج اليديد  .  ال خبوزاتتًزيز ال لان  الرائد  ل رر   في سوق  إضاف  إلى  ،  الع ى سًر 

 . 2020خالل فتر  وجيز  م  إطالقه ا خالل عام  «ساندوتش مولتو  » و «مولتو ماجنومالذي حققته ترلي   منتيات »  الباهر

 

 
في ضتوخ مستاه ته بأ بر حةت  في إج الي إيرادات الرتر   خالل   ،2020قطاع ال خبوزات تةتدرر مششترات الداخ خالل عام جدير بالذ ر، أن 

ب لتانت  رائتد  في ستتتتوق ال خبوزات، حيتم انفردت بتقتديم أول عالمت    وتحظى إيتديتتا%. 42.7والتي ب غتت نستتتتبتهتا   2020الربع الثتالتم م  عتام  

ا  منتياتها ترتلي  ع ى تنويع منذ ذلك الوقت حرصتت إيديتا  ي. وقد  في مةترال ًبأ  آليا  الغذي  الخفيف  تياري  ل نتج اللرواستون في ستوق   عام 

 .ال فض   بي  ال سته لي  »مولتو«  منتج ابتلاري تحت عالمتها الرائد 30 أ ثر م  ت و اآلخر، حتى أصبحت تضم

 —نهاي  البيان—
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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شتر   رائد  في قطاع الةتناعات الغذائي  ال ًبأ  آلي ا بالستوق ال ةتري. تتخةت   1996تأستستت شتر   »إيديتا ل ةتناعات الغذائي « عام 

وتوزيع ال خبوزات، ب ا في ذلك الليك وال خبوزات والرقائ  ال خبوز  )ال ةتتتتنً  م  الدقي (  شتتتتر   »إيديتا« في إنتاج وتةتتتتنيع وتستتتتوي   

ي   وبستتلويت الويفر و ذلك الح ويات الياف  والطوفي واليي ي واللرامي ، حيم تضتتم محفظ  الرتتر   عدد ا م  الًالمات التياري  ال ح ي  الرائ 

و»فريستتتتلتا« و»مي يل «،   تا ت ت تك عتدد ا م  الًالمتات التيتاريت  التدوليت  ومنهتا   مثت  »مولتو« و»تودو« و»بيتك رولز« و»بيتك ستتتتتيل «

»توينليز« و»هوهوز« و»تايير تي « في مةتر وليبيا والردن وف ستطي  وال غرو واليزائر وتون  وستوريا ولبنان والًراق والبحري  وع ان 

منتج  11ل ًرف  الفني  والتقني  ع ى الستتاح  اإلق ي ي  لباق  إضتتافي  تضتتم واإلمارات واللويت وقطر والستتًودي ، وت ت ك  ذلك حقوق التةتتنيع وا

م  منتيات شتتر   »هوستتت  براندز« الدولي . وتحظى شتتر   »إيديتا« بأ بر حةتت  ستتوقي  في أستتواق الليك وال خبوزات ال ًبأ  آلي ا، وتحت   

م  عام  أول تستً  أشتهر  ي شترائ  بستلويت الويفر والح ويات. وخاللال ر ز الثاني في ستوق الرقائ  وال قرمرتات ال خبوز  مع تًظيم حةتتها ف

% ال تبقي  لستواق التةتدير وع ى الخ  في الدول  .56% تقريب ا ل ستوق ال ح ي مع توجيه قراب   .593، توزعت مبيًات الرتر   بواقع 2020

 ta.com.eg ir.ediالًربي  ال ياور . ل زيد م  ال ً ومات يرجى زيار  ال وقع اإلللتروني: 

 

 لالستعالم والتواصل: 

 األستاذة / منة شمس الدين

 رئيس أول عالقات المستثمرين وتطوير األعمال

 شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg| بريد إللتروني:    202  3851  6464ت يفون:  

 التصريحات التطلعية:

ستخدام مث  الًبارات والل  ات يحتوي هذا البيان ع ى تةريحات تط ًي . التةري  التط ًى هو أي تةري  ال يتة  بوقائع او احداث تاريخي ، وي ل  التًرف ع يه ع  طري  ا

"تخط ا "ترى"،  "تًتزم"،  "توقًات"،  "تفترض"،  "التقديرات"،  "قد"،  "تًتقد"،  "تتح  "،  "تقدر"،  "مرتقب"،  "تهدف"،  ل تقديرات"،  "وفقا  "متوقع"،  التي   "م ل "،  ط"، 

التةري  باعتباره تط ًى. هذا ينطب ، ع ى وجه   "مرروعات"، "ينبغي"، "ع ى ع م"، "سوف"، او في    حال ، ما ينفيها او تًبيرات اخرى م اث   التي تهدف الى التًرف ع ى

الن و أو الربحي  والظروف االقتةادي  الخةوص، إلى التةريحات التي تتض   مً ومات ع  النتائج ال الي  ال ستقب ي  او الخطط أو التوقًات برأن الع ال التياري  واإلدار ، و

 ي تشثر ع ى شر   ايديتا ل ةناعات الغذائي  ش.م.م. )"الرر  "(.    والتنظي ي  الًام  في ال ستقب  وغيرها م  ال سائ  الت

طوي ع ى مخاطر مًروف  وغير التةريحات التط ًي  تًل  وجهات النظر الحالي  إلدار  الرر   )"االدار "( ع ى احداث مستقب ي ، والتي تقوم ع ى افتراضات اإلدار  وتن

تشثر ع ى ان تلون نتائج الرر   الفً ي  أو أداخها أو إنيازاتها مخت فا اختالفا ماديا ع  أي نتائج في ال ستقب ، او ع  أداخ الرر   مًروف ، وميهول  وغيرها م  الًوام  التي قد 

ي  ل رر   او نتائج ع  ياتها اختالفا الفً   أو انيازاتها الوارد  في هذه التةريحات التط ًي  صراح  أو ض نا. قد يتسبب تحق  أو عدم تحق  هذا االفتراض في اختالف الحال  ال الي 

 جوهريا ع  هذه التةريحات التط ًي ، أو عدم تواف  التوقًات سواخ  انت صريح  او ض ني . 

  الوارد  في هذا البيان يحات التط ًيتخضع أع ال الرر   لًدد م  ال خاطر والرلوك التي قد تتسبب في اختالف التةري  التط ًى او التقدير أو التنبش اختالفا ماديا ع  التةر

ر دون إخطار. وال تتًهد الرر   سواخ صراح  او ض نا.  ال ً ومات واآلراخ والتةريحات التط ًي  الوارد  في هذا البيان تًبر فقط ع  وقت صدور هذا البيان وتخضع ل تغيي

م  التةريحات التط ًي  لتًل  الحداث التي تتم أو الظروف التي تنرأ في ا يتً   ب ض ون بأي التزام في ا يخ  مراجً  او تحديم او تأ يد أو االعالن ع  أي تًديالت ع ى أي  

 هذا البيان.
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