شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»
بيان للسادة المساهمين

« مؤسسسسإسسسة إيديتا للتنمية االجتماعية» تتبرع بمبلغ  2مليون جنيه لدعم جهود قطاع الرعاية الصسسس ية
في احتواء انتشار فيروس كورونا المإتجد (كوفيد – )19
منح قيمة التبرع لصالح مؤسسة مصر الخير لدعمها في شراء أجهزة التنفس الصناعي للمصابين بفيروس (كوفيد –  ،)19فض ا
ل عن شراء
معدات الوقاية اللزمة لحماية األطقم الطبية من اإلصابة
القاهرة في  6أبريل 2020
أعلنت اليوم «مؤسسسسة ديديتا للتنمية اتجتماعية» عن تبرعها بمبلغ  2مليون جنيه لصسالح مؤسسسسة مصسر الخير بهدف دعم حملة «اتنفس»،
حيث من المقرر توظيف قيمة التبرع في توفير أجهزة التنفس الصسسسناعي ومعدات الوقاية اللزمة لحماية األطقم الطبية بمسسسستاسسسفيات العز
الصحي باتى أنحاء الجمهورية سعياا دلى احتواء انتاار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – .)19
وقد ناسسس ت مؤسسسسسسسسة ديديتا للتنمية اتجتماعية في مارس  2020بهدف دمج وتعزيز مبادرات التنمية اتجتماعية التي تتبناها شسسسركة «ديديتا
للصناعات الغذائية» تحت مظلة واحدة ،عل اما ب ن الاركة قامت بتخصيص  5مليون جنيه كمبلغ مبدئي لدعم أناطة المؤسسة.
وفي هذا الإسسياأ ضو سسم المهندس هاني برئي رئيل مجلل اةدارل والالسسو المنتدة لشسسركة «إيديتا للصسسناعات الغذائية» أن مؤسسسسسسة
ديديتا للتنمية اتجتماعية تمثل امتداداا للسسستراتيجية التي تتبناها الاسسركة لتعزيز أناسسطة التنمية اتجتماعية واتسسستدامة في مصسسر .وأضسساف
ا
تركيزا على دعم قطاعي التعليم
برزي أن الاسسسسركة تحظى بسسسسسجل كبير على صسسسسعيد الماسسسساركة بمختلف مبادرات المسسسسسئولية اتجتماعية،
سسسيرا دلى دلمام الاسسسسركة ب همية مواصسسسسلة تقديم أوجه الدعم اللزم
والرعاية الصسسسسحية باعتبارهما الركائز األسسسسساسسسسسية للتنمية اتجتماعية ،ماس ا
للمواطنين والمجتمع خل هذه األوضاع اتستثنائية التي تمر بها البلد.
ولفت برزي دلى أن ددارة الاسسسسسركة تعاملت بمنتهى الجدية منذ اللحظات األولى لظهور تداعيات انتاسسسسسار (كوفيد –  ،)19حيث قامت باتخاذ
مجموعة من التدابير اتحترازية تحتواء انتاار الفيروس والحد من المخاطر المحتملة ،والتي شملت اإلجراءات المتعلقة بالصحة والسلمة
وتعزيز ممارسات التباعد اتجتماعي من أجل الحفاظ على صحة وسلمة فريق العمل .وأشار برزي دلى تركيز الاركة حالياا على استكما
هذه الجهود والوفاء بالتزامها تجاه المجتمع عبر تقديم أوجه الدعم اللزم للمسسسسستاسسسسفيات المصسسسسرية التي تبذ جهوداا كبيرة لمواجهة انتاسسسسار
الفيروس .واختتم برزي ب ن اإلدارة تواصسسسل مراقبة كافة مسسسستجدات الوضسسسع الراهن وتجدد التزامها بمسسسسئوليتها اتجتماعية من أجل حماية
قرابة  6آتف موظف بفريق العمل والمجتمع المصري اجمع.
—نهاية البيان—
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شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
ت سست شركة «ديديتا للصناعات الغذائية» عام  ،1996وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعب ة آلياا بالسوق المصري .تتخصص
شركة «ديديتا» في دنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات ،بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة (المصنعة من الدقيق)
وبسكويت الويفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل ،حيث تضم محفظة الاركة عدداا من العلمات التجارية المحلية
الرائجة مثل «مولتو» و«تودو» و«بيك رولز» و«بيك ستيكس» و«فريسكا» و«ميميكس» ،كما تمتلك عدداا من العلمات التجارية الدولية
ومنها «توينكيز» و«هوهوز» و«تايجر تيل» في مصر وليبيا واألردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق
والبحرين وعمان واإلمارات والكويت وقطر والسعودية ،وتمتلك كذلك حقوق التصنيع والمعرفة الفنية والتقنية على الساحة اإلقليمية لباقة
دضافية تضم  11منتج من منتجات شركة «هوستس براندز» الدولية .وتحظى شركة «ديديتا» ب كبر حصة سوقية في أسواق الكيك
والكرواسون المعب آليااا ،وتحتل المركز الثاني في سوق الرقائق والمقرماات المخبوزة مع تعزيز حصتها في شرائح بسكويت الويفر
والحلويات .وخل عام  ،2019توزعت مبيعات الاركة بواقع  %91.5تقريباا للسوق المحلي مع توجيه قرابة  %8.5المتبقية ألسواق
التصدير وعلى األخص الدو العربية المجاورة .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكترونيir.edita.com.eg :
لالستاالم والتواصل:
األستاذل  /منة شمل الدين
مدير أو عام علقات المستثمرين وتطوير األعما
تليفون+202 3851 6464 :
موبايل+2010 0 154 2428 :
menna.shamseldin@edita.com.eg

التصري ات التطلاية:
يحتوي هذا البيان على تصريحات تطلعية .التصريح التطلعى هو أي تصريح ت يتصل بوقائع او احداث تاريخية ،ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات
والكلمات اتتية "وفقا للتقديرات"" ،تهدف"" ،مرتقب"" ،تقدر"" ،تتحمل"" ،تعتقد"" ،قد"" ،التقديرات"" ،تفترض"" ،توقعات"" ،تعتزم"" ،ترى"" ،تخطط"" ،ممكن"،
"متوقع"" ،ماروعا ت"" ،ينبغي"" ،على علم"" ،سوف" ،او في كل حالة ،ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التصريح باعتباره تطلعى .هذا
ينطبق ،على وجه الخصوص ،دلى التصريحات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية او الخطط أو التوقعات با ن األعما التجارية واإلدارة ،والنمو أو
الربحية والظروف اتقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م"( .الاركة").
التصريحات التطلعية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الاركة ("اتدارة") على احداث مستقبلية ،والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة
وغير معروفة ،ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الاركة الفعلية أو أداءها أو دنجازاتها مختلفا اختلفا ماديا عن أي نتائج في المستقبل ،او عن
أداء الاركة أو انجازاتها الواردة في هذه التصريحات التطلعية صراحة أو ضمنا .قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا اتفتراض في اختلف الحالة المالية الفعلية للاركة او
نتائج عملياتها اختلفا جوهريا عن هذه التصريحات التطلعية ،أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية.
تخضع أعما الاركة لعدد من المخاطر والاكوك التي قد تتسبب في اختلف التصريح التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختلفا ماديا عن التصريحات التطلعية الواردة في هذا
البيان سواء صراحة او ضمنا .المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتغيير دون دخطار .وت
تتعهد الاركة ب ي التزام فيما يخص مراجعة او تحديث او ت كيد أو اتعلن عن أي تعديلت على أي من التصريحات التطلعية لتعكس األحداث التي تتم أو الظروف التي
تنا فيما يتعلق بمضمون هذا البيان.
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