May 31, 2021
Delek Group reports Q1 2021 results -

Net profit of ILS 279 million compared to a loss of
ILS 2.8 billion in Q1 2020
 Revenues of ILS 1.91 billion in Q1 2021, compared with ILS 1.88 billion
in Q1 2020;
 Operating profit increased to ILS 871 million, from a loss of approx. ILS
2.7 billion in Q1 2020;
 Continued decline in the net financial debt of the Company and its staff
companies as of March 31, 2021, which amounted in to ILS 4.2 billion as
of March 31, 2021;
 Increase of approx. ILS 350 million in the shareholders equity, which
amounted approx. ILS 2.43 billion as of March 31, 2021, from ILS 2.09
billion as of December 31, 2020;
 The bondholders' meeting approved the amendment to the Deed of
Trust, which includes a postponement of the date of review of the rating
covenant by several instalments from May 31, 2021 up to March 31,
2022, concurrently with additional actions to which the Company
undertook;
 Thanks to a series of successful moves led by the Company's
management, its financial flexibility has improved significantly, such
that the assets owned thereby will enable it to generate the cash flows
it requires against its liabilities.

Idan Wallace, Delek Group CEO: "The first quarter results indicate strong performance
by our core business activities in the energy sector in Israel and in the North Sea. The
significant increase in the volume of production and sales from the Leviathan reservoir,
as well as the contribution of the rise in the energy prices and the continued
strengthening of the financial position of Ithaca, have allowed Delek Group to present a
net profit of ILS 279 million in the quarter, compared with a loss of close to ILS 2.8 billion
recorded in the same quarter last year. At the same time, we are continuing to work to
strengthen our liquidity and equity. In this context, the bondholders have approved the
amendment to the updated Deed of Trust, which enables postponement of the date of
review of the rating covenant by a number of instalments, in exchange for a series of
additional measures we will implement in order to continue improving the Group's
financial position. We are continuing to promote additional significant moves while taking
advantage of the financial flexibility we have been able to obtain following the steps we
have taken over the last year, such that our assets, which include, among others, Ithaca,
the unencumbered participation units in Delek Drilling, the balance of the holdings in
Delek Israel, the overriding royalties from Leviathan, the seller's loan to the Phoenix
buyers, and our real estate properties, will enable us to generate the cash flows required
by the Group".

Delek Group today, Monday, May 31, 2021, released its financial statements for the first
quarter of 2021. The Group's net profit amounted to ILS 279 million, compared with a loss
of close to ILS 2.8 billion in the same quarter last year. The operating profit has increased
to ILS 871 million, compared with an operating loss of approx. ILS 2.7 billion in the same
quarter last year. The increase in energy prices and the sharp increase in the volume of
production and sales from Leviathan, have led to an increase of 77% in the contribution
from continuing operations (before asset impairment/revaluation, capital gains/losses,
financing, tax and other revenues or expenses) to some ILS 307 million, compared with
ILS 173 million year-over-year.

The Company's bondholders approved the amendment to the Company's updated Deed
of Trust, in which context the date of review of the rating covenant will be postponed by
a number of instalments from May 31, 2021 up to March 31, 2022. At the same time, the
Company undertook to take a series of measures to continue strengthening its equity and
liquidity. The amendment was made possible after the Company's management had
successfully completed, over the last year, a series of significant moves which
considerably improved its financial position, allowing it to meet all of its liabilities and
providing it with financial flexibility to meet its future liabilities.
The improvement in the Group's financial position is reflected in the continued decline in
the net financial debt of the Company and its staff companies, to ILS 4.2 billion as of March
31, 2021, down approx. ILS 140 million from December 12, 2020, and down more than ILS
2 billion in total from March 31, 2020.
The profits in the quarter, as well as the strengthening of the dollar in the quarter, led to
a continued increase in the shareholders equity to ILS 2.43 billion, compared with ILS 2.09
billion as of December 31, 2020, up about ILS 350 million.
The energy business in Israel
The positive trend in the results of Delek Drilling (54.7% held) continued also into the first
quarter of 2021, with a significant increase in the volume of sales from Leviathan, to 2.7
BCM, up from 1.6 BCM in the same quarter – a 65% increase year-over-year, reflecting an
annual run-rate of 10.8 BCM, compared with a production forecast of 10.2 BCM for 2021.
The total export to Jordan and Egypt accounted for 54% of the Leviathan sales in the
quarter. Sales to the Israeli market amounted to 1.26 BCM, compared with 0.73 BCM in
the same quarter.
Revenues in the first quarter amounted to ILS 778 million, compared with ILS 674 million
year-over-year, up 15%. The net profit attributed to the Group's shareholders amounted
to ILS 166 million, compared with ILS 158 million year-over-year.
Delek Drilling is continuing to promote its issuance on the London Stock Exchange. In this
context, a motion has been filed with the court to approve the convening of a general

meeting to approve the exchange of the participation units for shares of a new company
incorporated in England (New Med Energy), which is expected to be issued in London and
traded concurrently in Tel Aviv.
In April 2021, Delek Drilling announced it has signed an MOU with Mubadala Petroleum
for the sale of its rights in Tamar (22%) in consideration for $1.1 billion (100 million of
which as consideration contingent on the achievement of targets).
Energy operations in the North Sea
Ithaca, a company wholly owned by Delek Group, contributed revenues of $345 million
and a cash flow from current operations of $221 million in the first quarter of 2021,
similarly to the same quarter last year. The contribution of the increase in the prices of oil
and natural gas was offset by a decrease in the production quantity and a decrease in
profit due to hedging transactions, as a result of the increase in energy prices. The average
daily output in the quarter was 65 thousand BOE, in line with the company's forecasts of
average production of 60-65 thousand BOE per pay in the years 2021-2023. The cost of
production was $16 per BOE, similarly to the same quarter last year. Ithaca's share in the
contribution of continuing operations before discontinued operations, capital gains,
financing, taxes and other expenses was ILS 141 million, compared with ILS 37 million
year-over-year. The increase arises from, among other things, a decrease in financing
expenses and a decrease in depreciation expenses.
The net profit to Delek Group from Ithaca's North Sea operations, after tax, was $43
million, compared with a net loss of $655 million year-over-year, which included a
provision for impairment of oil and gas assets and goodwill in the sum of $667 million
after tax.
During the quarter, Ithaca continued to reduce its financial debt, including the RBL
financing (Reserve Based Lending Facility). Ithaca's net financial debt decreased by some
$150 million in the first quarter of 2020, to $1.07 billion as of March 31, 2021.
The RBL redetermination was completed in May 2021, and a $15 million dividend was
distributed to Delek Group. The credit facility was updated to $825 millionreflecting a

headroom of $275 million.
Delek Group is continuing to promote moves to unlock value at Ithaca and is working to
list Ithaca's shares for trade on the stock exchange in London and in Tel Aviv. Concurrently
with the listing, possibilities are being explored to exchange some of Delek Group's bonds
for Ithaca shares and/or carry out a public offering of Ithaca and/or introduce a partner.
As part of the offering process, Ithaca is also promoting a refinancing of its RBL facilities
and its bonds, in the near future, such that the closing thereof will enable the extension
of the average duration of Ithaca's financial liabilities, increase of the RBL facilities and
Ithaca's financial flexibility, as well as repayment of shareholder loans and a dividend
distribution to Delek Group of $300 million out of the amounts to be received by Ithaca
as part of the said refinancing.
Other activities
During the quarter, the Group completed the valuation of the investment in Delek Israel
as of the date of sale of control. The measures taken by the buyer to improve the
operations, inter alia by splitting up Delek Israel into a real estate company and a retail
company and improving both companies, have led to an increase in the valuation of Delek
Israel to more than ILS 1 billion, following which the profit from the disposal of Delek
Israel increased by ILS 57 million. The contribution of Delek Israel to the net profit in the
first quarter of 2021 was ILS 13 million, ILS 7 million of which profit from the bringing
forward of some of the deferred consideration and exercise of an option by the buyer,
and ILS 6 million net profit of Delek Israel in the quarter.
The balance of the loan provided by Delek Group to the buyer of the Phoenix amounted
to about ILS 270 million as of March 31, 2021. The seller's loan, the earnout components
and other consideration adjustments are measured in the financial statements at fair
value through profit and loss. In view of the continued increase in the Phoenix stock price,
the fair value net of such instruments, as of March 31, 2021, amounted to about ILS 213
million, compared with ILS 143 million as of December 31, 2020. Consequently, the

Company recorded a profit of ILS 70 million in the report period, which is presented in the
profit from discontinued operations item.
Financial position
The Company's bondholders have approved the amendment to the updated indenture,
in which context the rating covenant review date will be postponed in several instalments
from May 31, 2021 up to March 31, 2022, subject to a series of concurrent deposits into
the trustee's account for the repayments due in Q1 2022. The Company further undertook
to raise capital in an amount ranging between ILS 125 and 200 million, to undertake best
efforts to complete Ithaca's IPO by September 15, 2021 and to remit to the trustees the
amounts to be received from such it by Delek Group, for the making of the payments to
the Company's bondholders due in Q1 2022. In addition, the interest on the bonds of all
series will increase by an annual rate of 0.25% from June 1, 2021 until the rating is
upgraded to BBB-. The approval was made possible after the Company's management
successfully completed, over the past year, a series of significant measures which
considerably improved Delek Group's financial position. These measures included asset
disposals of some ILS 3.4 billion, capital raising of some ILS 500 million, payments of bond
principal and interest of ILS 1.6 billion and payment of the full debt to the banks in the
sum of some ILS 2 billion during 2020 and until the report's publication date. These
measures enabled Delek Group to meet all its liabilities.
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קבוצת דלק מפרסמת את דוחות הרבעון הראשון לשנת - 0202

זינוק חד ברווח הנקי ברבעון הראשון שהסתכם ב072-
מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ 0.2 -מיליארד ש"ח
ברבעון המקביל.
 הכנסות של  2.22מיליארד  ₪ברבעון לעומת  2.22מיליארד ש"ח ברבעון המקביל;
 הרווח התפעולי עלה ל 272 -מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ 0.7 -מיליארד ש"ח
ברבעון המקביל;
 המשך ירידה בחוב הפיננסי נטו של החברה וחברות המטה נכון ליום22.2.0202 -
שהסתכם ברבעון הראשון בסכום של  2.0מיליארד שקל;
 עליה של כ 252 -מיליון ש"ח בהון העצמי של החברה שהסתכם נכון ליום 22.2.0202
בכ 0.22 -מיליארד ש"ח ,לעומת כ 0.22 -מיליארד ש"ח ב;22.20.0202 -
 אסיפת מחזיקי אגרות החוב אישרה את התיקון לשטר הנאמנות הכולל דחייה של
מועד בחינת קובננט הדירוג במספר פעימות מיום  22.5.0202עד ל22.2.0200 -
במקביל לפעולות נוספות אליהן התחייבה החברה;
 הודות לשורה של פעולות מוצלחות שהובילה הנהלת החברה ,השתפרה משמעותית
הגמישות הפיננסית שלה באופן שהנכסים שבבעלותה יאפשרו לה לייצר את
התזרימים הדרושים לה אל מול התחייבויותיה.
עידן וולס ,מנכ"ל קבוצת דלק" :תוצאות הרבעון הראשון מצביעות על ביצועים חזקים
של פעילויות הליבה שלנו בתחום האנרגיה בארץ ובים הצפוני .הגידול המשמעותי שחל
בהיקף ההפקה והמכירות של מאגר לווייתן ,כמו גם תרומת עליית מחירי האנרגיה
והמשך חיזוק המיצוב הפיננסי של איתקה ,איפשרו לקבוצת דלק להציג ברבעון רווח נקי
בהיקף של  272מיליון ש"ח ,לעומת הפסד של קרוב ל 2.2 -מיליארד ש"ח שרשמנו ברבעון
המקביל .במקביל ,אנו ממשיכים לפעול לחיזוק הנזילות וההון .במסגרת זו אישרו
מחזיקי האג"ח את התיקון לשטר החוב המעודכן שמאפשר דחיית מועד בחינת קובננט
הדירוג במספר פעימות בתמורה לשורה של צעדים נוספים שניישם כדי להמשיך ולשפר
את המיצוב הפיננסי של הקבוצה .אנו ממשיכים לקדם פעולות משמעותיות נוספות תוך

ניצול הגמישות הפיננסית שהצלחנו להשיג בעקבות הפעולות בהן נקטנו בשנה האחרונה,
באופן שהנכסים שבבעלותנו ,אשר כוללים בין השאר את איתקה ,יחידות ההשתתפות
החופשיות של דלק קידוחים שנמצאות בבעלות הקבוצה ,יתרת האחזקות בדלק ישראל,
תמלוגי העל מלווייתן ,הלוואת מוכר לרוכשי הפניקס ,ונכסי הנדל"ן שבבעלותנו ,יאפשרו
לנו לייצר את התזרימים הדרושים לקבוצה.״
קבוצת דלק פרסמה היום ,יום שני ,31.5.2021 ,את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון
לשנת  ,2021מהם עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה זינק ברבעון הראשון של השנה ועמד
על  272מיליון ש"ח ,לעומת הפסד של קרוב ל 2.2 -מיליארד ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד .הרווח התפעולי עלה ל 271 -מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ2.7 -
מיליארד ש"ח ברבעון המקביל .עליית מחירי האנרגיה ועלייה חדה בהיקף ההפקה
והמכירות מלווייתן הובילו לגידול של  77%בתרומת פעילויות נמשכות (לפני רווחי הון,
מימון והוצאות או הכנסות אחרות) ,ל 307 -מיליון ש"ח ,לעומת  173מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד.
מחזיקי אגרות החוב של החברה אישרו את התיקון לשטר הנאמנות המעודכן של
החברה ,במסגרתו יידחה מועד בחינת קובננט הדירוג במספר פעימות מיום 31.5.2021
עד ליום  ,31.3.2022ובמקביל התחייבה החברה לביצוע שורה של צעדים להמשך חיזוק
ההון והנזילות .התיקון התאפשר לאחר שבשנה האחרונה השלימה הנהלת החברה
בהצלחה סדרה של פעולות משמעותיות אשר שיפרו משמעותית את מצבה הפיננסי,
אפשרו לה לעמוד בכל התחייבויותיה והקנו לה גמישות פיננסית לצורך עמידה
בהתחייבויותיה העתידיות.
השיפור במיצובה הפיננסי של הקבוצה בא לידי ביטוי בהמשך ירידה בחוב הפיננסי נטו
של החברה וחברות המטה ,שעמד נכון ל 31.3.2021 -על  2.2מיליארד ש"ח ,ירידה של כ-
 120מיליון ש"ח לעומת ה .31.12.2020 -סה"כ מדובר בירידה של למעלה מ 2 -מיליארד
ש"ח לעומת ה.31.3.2020 -
רווחי הרבעון ,כמו גם התחזקות הדולר ברבעון ,הובילו להמשך עלייה בהון העצמי
המיוחס לבעלי מניות החברה ל 2.23 -מיליארד ש"ח ,לעומת  2.02מיליארד ש"ח נכון ל-
 ,31.12.2020גידול של קרוב ל 350 -מיליון ש"ח.

פעילות האנרגיה בישראל
המגמה החיובית בתוצאות דלק קידוחים (המוחזקת בשיעור של  ,)52.7%נמשכה גם
ברבעון הראשון לשנת  2021עם גידול משמעותי בהיקף המכירות מלווייתן ,לBCM 2.7 -
לעומת  BCM 1.1ברבעון המקביל אשתקד ,עלייה של  .15%מדובר בקצב שנתי של 10.2
 ,BCMלעומת תחזית הפקה ל  ,BCM 10.2בשנת  .2021סה"כ היצוא לירדן ולמצרים
היווה  52%ממכירות לווייתן ברבעון .המכירות למשק הישראלי עמדו על ,BCM 1.21
לעומת  BCM 0.73ברבעון המקביל.
ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על  772מיליון ש"ח ,לעומת  172מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד ,עלייה של  .15%הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הקבוצה עמד על
 111מיליון ש"ח לעומת  152מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
דלק קידוחים ממשיכה לקדם את הנפקתה בבורסת לונדון .במסגרת זו הוגשה בקשה
לבית המשפט לאישור כינוס אסיפה כללית לצורך אישור החלפת יחידות ההשתתפות
במניות של חברה חדשה שהתאגדה באנגליה ( )New Med Energyהצפויה להיות
מונפקת בלונדון ולהיסחר במקביל בתל אביב.
באפריל  2021הודיעה דלק קידוחים כי חתמה על מזכר הבנות עם Mubadala
 Petroleumלמכירת זכויותיה בתמר ( )22%בתמורה ל  1.1מיליארד דולר (מהם 100
מיליון תמורה מותנית בכפוף לעמידה ביעדים).
פעילות האנרגיה בים הצפוני
איתקה ,חברה בבעלות מלאה של קבוצת דלק ,תרמה הכנסות של  325מיליון דולר
ותזרים מפעילות שוטפת של  221מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת  ,2021בדומה לרבעון
המקביל אשתקד ,כאשר תרומת עליית מחירי הנפט והגז הטבעי קוזזה ע"י ירידה בכמות
ההפקה וע"י ירידה ברווח בגין עסקאות הגנה ,כתוצאה מעליית מחירי האנרגיה.
התפוקה היומית הממוצעת ברבעון עמדה על  15אלף שווה ערך חביות נפט (,)BOE
בהתאם לתחזיות של החברה להפקה ממוצעת של  10-15אלף  BOEביום בשנים 2021
עד  .2023עלות ההפקה עמדה על  $11לחבית ,בדומה לרבעון המקביל אשתקד .חלקה של
איתקה בתרומת פעילויות נמשכות לפני פעילויות שהופסקו ,רווחי הון ,מימון ,מיסים
והוצאות אחרות עמד על  121מיליון ש"ח לעומת  37מיליון ש"ח ברבעון המקביל .העלייה
נובעת ,בין היתר ,מירידה בהוצאות המימון ומירידה בהוצאות הפחת.

הרווח הנקי לקבוצת דלק מפעילות איתקה בים הצפוני ,לאחר מס ,עמד על  23מיליון
דולר לעומת הפסד נקי של  155מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ,אשר כלל הפרשה
לירידת ערך נכסי גז ונפט ומוניטין בהיקף של  117מיליון דולר לאחר מס.
במהלך הרבעון המשיכה איתקה והקטינה את החוב הפיננסי לרבות מימון הRBL -
( .)Reserve Based Lending Facilityהחוב הפיננסי נטו של איתקה ירד בכ 150 -מיליון
דולר ברבעון הראשון לשנת  2020והסתכם ב  1.07מיליארד דולר נכון ל.31.03.2021 -
במהלך מאי  2021הושלם תהליך הבחינה מחדש של ה  RBLוחולק דיבידנד של  15מיליון
דולר לקבוצת דלק .מסגרת האשראי עודכנה ל 225 -מיליון דולר ,כך שיתרת ה –RBL
הבלתי מנוצלת מסתכמת ב 275 -מיליון דולר.
קבוצת דלק ממשיכה לקדם מהלכים להצפת ערך באיתקה ופועלת לרישום מניות איתקה
למסחר בבורסה בלונדון ובתל אביב ,כאשר ,במקביל לרישום למסחר ,נבחנות גם
אפשרויות להחלפת חלק מאגרות החוב של קבוצת דלק במניות איתקה ו/או הנפקה
לציבור של איתקה ו/או הכנסת שותף.

איתקה מקדמת כחלק מתהליכי ההנפקה גם מהלך של מימון מחדש למסגרות הRBL -
והאג"ח שלה ,וזאת כבר בטווח הזמן הקרוב ,כך שהשלמתו תאפשר את הארכת מח"מ
ההתחייבויות הפיננסיות של איתקה ,את הגדלת מסגרות ה  RBLוהגמישות הפיננסית
של איתקה ,וכן פרעון הלוואות בעלים וחלוקת דיבידנד לקבוצת דלק בהיקף של כ300 -
מיליון דולר מתוך הסכומים שיתקבלו באיתקה כחלק מהמימון מחדש האמור.
פעילויות אחרות
במהלך הרבעון השלימה הקבוצה את מדידת שווי ההשקעה בדלק ישראל למועד מכירת
השליטה .הפעולות שביצעה הרוכשת להשבחת הפעילות ,בין השאר ע"י פיצול דלק
ישראל לחברת נדל"ן ולחברה קמעונאית והשבחת שתי החברות ,הובילה לעלייה
בהערכת השווי של דלק ישראל לכ 1 -מיליארד שקל וכתוצאה מכך גדל הרווח ממימוש
דלק ישראל בכ 57 -מיליון ש"ח .תרומת דלק ישראל לרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת
 2021עמדה על  13מיליון ש"ח ,מהם  7מיליון ש"ח רווח מהקדמת חלק מהתמורה
הנדחית וממימוש אופציה ע"י הרוכש ו 1 -מיליון ש"ח רווח נקי לדלק ישראל ברבעון.
יתרת ההלוואה שהעמידה קבוצת דלק לרוכשת הפניקס עמדה על כ 270-מיליוני ש"ח
נכון ל .31.3.2021 -הלוואת המוכר ,רכיבי התמורות המותנות והתאמות תמורה אחרות
נמדדים בדוחות הכספיים לפי שוויים ההוגן דרך רווח או הפסד .לאור המשך העלייה

במחיר מניית הפניקס ,השווי ההוגן נטו של מכשירים אלו ליום  31.3.2021הסתכם בכ-
 213מיליוני ש"ח לעומת  123מיליון ש"ח ב .31.12.2020 -לאור זאת ,הכירה החברה
בתקופת הדוח ברווח בסך של כ 70-מיליוני ש"ח אשר מוצג במסגרת סעיף רווח
מפעילויות שהופסקו.
המצב הכספי
מחזיקי אגרות החוב של החברה אישרו את התיקון לשטר הנאמנות המעודכן במסגרתו
יידחה מועד בחינת קובננט הדירוג במספר פעימות מיום  31.5.2021עד ליום ,31.3.2022
בכפוף לסדרה של הפקדות מקבילות לחשבון הנאמן לטובת הפירעונות הצפויים ברבעון
הראשון לשנת  .2022עוד התחייבה החברה לגייס הון בהיקף שנע בין  125ל 200 -מיליון
ש"ח ,לעשות את מירב המאמצים להשלים את הנפקת איתקה עד ה 15.2.2021 -ולהעביר
לנאמנים את הסכומים שיתקבלו מההנפקה כאמור בקבוצת דלק ,לצורך ביצוע
תשלומים למחזיקי אגרות החוב של החברה שמועד פירעונם חל ברבעון הראשון של שנת
 .2022בנוסף ,הריבית על אגרות החוב ,מכל הסדרות ,תעלה בשיעור שנתי של  0.25%החל
מה 1.1.2021 -ועד להעלאת הדירוג ל .BBB- -האישור התאפשר לאחר שבשנה האחרונה
השלימה הנהלת החברה בהצלחה סדרה של פעולות משמעותיות אשר שיפרו משמעותית
את מצבה הפיננסי של קבוצת דלק .פעולות אלה כללו מימושי נכסים בהיקף של כ3.2 -
מיליארד ש"ח ,גיוסי הון של כ 500 -מיליון ש"ח ,פירעונות קרן וריבית אג"ח בהיקף של
 1.1מיליארד ש"ח ופירעון מלוא החוב לבנקים בהיקף של כ 2 -מיליארד ש"ח .צעדים
אלה אפשרו לקבוצת דלק לעמוד בכל התחייבויותיה.
לפרטים נוספים ,ניתן לפנות לדוברות קבוצת דלק ,חברת – TOGETHER
רונן
נייד:
דוא"ל:

משהרוי
050-222-5131נייד:
Ronen.m@together-ltd.co.ilדוא"ל:

קשרי משקיעים קבוצת דלק:
לימור
נייד:
דוא"ל:

גרובר
050-523-2233
Limorg@delek-group.com

ארגוב
052-120-5000
Roy.a@together-ltd.co.il

