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Disclaimer

This presentation was prepared by Delek Group Ltd (“Delek”, or the “Company”), and is given only for the provision of
concise information for the sake of convenience. This presentation does not purport to be comprehensive or to contain any
and all information which might be relevant in connection with the making of a decision on an investment in securities of the
Company or subsidiaries.

No explicit or implicit representation or undertaking is given by any person regarding the accuracy or integrity of any
information included in this presentation. In particular, no representation or undertaking is given regarding the realization or
reasonableness of any forecasts regarding the future prospects of the Company or subsidiaries.

To obtain a full picture of the activities of the Company and the risks entailed thereby, please review all immediate and
periodic reports filed by the Company with the Israel Securities Authority and the Tel Aviv Stock Exchange, including warnings
regarding forward-looking information, as defined in the Securities Law, 5728-1968, included therein. The forward-looking
information in the presentation may not materialize, in whole or in part, or may materialize differently than expected, or may
be affected by factors that cannot be assessed in advance. For the avoidance of doubt, it is clarified that the Company does
not undertake to update and/or modify the information included in the presentation to reflect events and/or circumstances
occurring after the date of preparation of the presentation. In addition, data and information regarding Ithaca Energy is
based on its disclosures which can be found here: https://www.ithacaenergy.com/investors/results-reports-and-publications

This presentation is not an offer or invitation to buy or subscribe for any securities. This presentation and anything contained
herein are not a basis for any contract or undertaking and are not to be relied upon in such context. The information provided
in the presentation is not a basis for the making of any investment decision, nor a recommendation or an opinion, nor a
substitute for the discretion of a potential investor.

https://www.ithacaenergy.com/investors/results-reports-and-publications
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Q2 2021 – Results’ Highlights

 Net profit of NIS 302M in Q2 2021 vs. a net loss
of NIS 326M in Q2 2020 (NIS 581M in H1 2021 vs. a
loss of NIS 3.092B in the parallel period.

 Natural gas in Israel – Contribution to net profit
in Q2 2021 of NIS 174M vs. a loss of NIS 211M in Q2
2020, mainly attributed to a sharp increase in
leviathan’s sales (from 1.5BCM to 2.8BCM). A
contribution of NIS 340M in HI 2021 compared
with a loss of NIS 53M in H1 2020, an increase
attributed to higher prices and leviathan’s
growing sales (from 3.1BCM to 5.5BCM)

 Oil & gas in the North Sea- Net profit increased
to $66M vs. $29M in Q2 2020. H1 2021 net profit
totaled $109M vs. a loss of $626M in the parallel
period 2020.

AN INCREASE IN NET PROFIT 

STRONG PERFORMANCE TO CORE 
BUSINESS

CONTINUED IMPROVEMENT IN DEBT & EQUITY 
MEASURES
 Decrease in Net debt : NIS 4.1B as of June 30, 2021, a decrease

of NIS 217M from NIS 4.3B in December 31, 2020.

 Increase in Shareholder equity : NIS 2.31B as of June 30, 2021,
an increase of NIS 226M from December 31, 2020 – mainly
contributed by net profit as well as capital raised during the
period.

STRENGTHENING CAPITAL AND 
LIQUIDITY

 NIS 100M raised in equity during 2021 up until Q2 2021
release date.

 NIS 770M raised in a new unindexed bond (series 35),
carrying an interest rate of 7.2% and secured (1:1 ratio) by
Delek Drilling’s participation units. Principal will be redeemed in 5
unequal payments starting 31.12.2023.

 $250M distribution: a Subordinated Shareholders loan given by
Delek Group was repaid by Ithaca.
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Major Developments during the period

SOURCES WITH INCREASING FINANCIAL FLEXIBILITY

 $1.85B raised in Ithaca under a Re-finance program: In July 2021, a significant
refinancing program was successfully completed with a $1.85B raised. The program
included amending and extending the Reserves Based Lending (RBL) facility of
$1.225B to 2026 and the putting in place of a new $625M bond (senior notes) to be
redeemed in 2026, at an average cost of 5.2%.

 IPO/Pre IPO of Ithaca: Delek Group continues to promote an IPO/Pre IPO process
of Ithaca by the end of 2021, through the listing of Ithaca’s shares in The London
Main Stock Exchange.

 Diversified sources which enable the Group financial flexibility, among with: 100%
Holdings of Ithaca’s shares, remaining (25%) holdings in Delek Israel, Leviathan’s
overriding royalties, the Phoenix loan and real estate.
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Continued Decrease in Financial Debt

6,242

4,343 4,204 4,126

31.3.2020 31.12.2020 31.3.2021 30.6.2021

Net Financial Debt
(Company & Staff Companies)

(2,116)

8,228

6,148 5,878 *6,317

31.3.2020 31.12.2020 31.3.2021 30.6.2021

Financial Debt 
(Company & Staff Companies)

(1,911)

5,968

5,325
5,054

*5,506

31.3.2020 31.12.2020 31.3.2021 30.6.2021

Debentures

(462)

* The increase in debentures and financial debt compared with 31.3.2021 and 31.12.2020, is due to the raising during the reported period of a new bond (series 35) in the total amount of NIS 

518M
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Continued Decrease in in Bond Yields

Q2 2020 reports 
publication

Q3 2020 reports 
publication

One year 
from rating 

reduced

Current 
yield

Rating reduced

to BBB

 * Source – Terminal Kav Manhe
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Natural Gas in Israel – Highlights*

Q2 2020 H2 2021Q2 2021 H2 2020

786
498

1,56
41,17

2

Q2 2020 Q2 2021 Q2 2020H1 2020 Q2 2021H1 2021 H1 2020 H1 2021

Revenues (NIS million) Net Income (NIS million)

+58%

+33%

4.5
2.9

8.9

6.5

+37%

+55%

Leviathan

-5.5BCM

Leviathan
-

2.8BCM

Net Income (NIS million)

174

-211

340

-53

* As reported in Delek Group’s financial statements
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Natural Gas in Israel: Main Events

 Sharp increase in leviathan’s production led to revenue growth. Annual run-rate: 10.8
BCM, vs. forecasted production of 10.2 BCM for 2021.

 Export to Egypt increased from 0.4 BCM to 1.6 BCM and sales to the Israeli market
increased from 1.9 BCM to 2.6 BCM.

 Export to Egypt and Jordan contributed 53% to Leviathan sales in H1 2021.

 Due to the elevated production level at Leviathan and increasing demand, the partners
notified their decision to bring forward additional production drilling originally
planed in years ahead, to early 2022.

 Signing MOU with Mubadala Petroleum to sell the partnership’s holding in Tamar (22%)
for $1.1B.
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Oil & Gas in the UK North Sea

31.12.2020 30.06.2021 Q2 2021 H1 2020 H1 2021Q2 2020

Increase in Net ProfitDecrease in Net 
Debt

66

29 109

-626

109+37

1,012
1,220

+735

$ million
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Oil & Gas in the UK North Sea: Main 
Events

 Successful completion of a comprehensive Re-Finance program with a total of $1.85B raised: amending and extending the Reserves Based
Lending (RBL) facility of $1.225B to 2026 and the putting in place of a new $625M bond (senior notes) to be redeemed in 2026, at an average
cost of 5.2%.

 $250M Repayment of a Subordinated Shareholders loan given by Delek Group, and a premature final payment of $500M (due in 2024) of
existing bond.

 Increasing commodity prices effect: Oil & Gas increasing prices , led to a non-cash impairment reversal of $102M pre-tax ($61M after tax)

 Starting phase II in Captain field and promoting further plans for other fields (mainly in GSA area)

 Stable EBITDAX vs. parallel period in 2020: Higher oil ($60/bbl vs. $58/bbl in the parallel period) and natural gas prices (50p/therm vs. 
24p/term) partially offset by lower production, mainly due to planned shut down of the Forties pipeline system & routine maintenance 

 Production level : 56 kboe/d, a decrease due to planned shut down - Production cost - $18/boe, compared with $15/boe in the parallel period 
2020.

 Decrease in net debt attributed to a decrease in the RBL utilization to $520 million as of June 30, 2021. 

 Hedging position as of June 30, 2021 for the years 2021-2023, amounted to 11 million barrels of oil and 338 million thermal gas units in an 
average price of $52/barrel and 44p/therm, respectively. 2021 and 2022 production is 75% and 60% hedged, respectively.

MAIN EVENTS & OPERATIONAL MEASURES

FINANCIAL MEASURES
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Q2 2021 H1 2020Q2 2021 H1 2020 H1 2021 H1 2021Q2 2020 Q2 2020

 A significant increase in sales from Leviathan and improved energy prices in the North Sea 
led to a significant increase in profit from continued operations

 Continuance improvement in financial parameters (compared with 31.12.2020)

-326

-3,092

177
113

484

286

Strong Results and Continued Improvement in 
Shareholders Equity

+57%

+69%
302

581

Shareholders’ 
equity

Net income Income from continued 
operations1

1 Profit from continued operations before capital gain/loss and other income/expenses

1,428

2,086
2,312

30.6.2020 31.12.2020 30.6.2021
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Group Management
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2021רבעון שני ומחצית ראשונה 

2021, באוגוסט26



2

הצהרה

אינהזומצגת.הנוחותלמעןתמציתימידעמסירתלשםורקאךומוצגת"(החברה)"מ"בעדלקקבוצתידיעלהוכנהזומצגת
הערךבניירותלהשקעהביחסהחלטהקבלתעםבקשררלוונטילהיותהעלולהמידעכלאתלכלולאומקיפהלהיותמתיימרת

.ידהעלהמוחזקותחברותאוהחברהשל

הכלולכלשהומידעשללשלמותואולדיוקוביחס,במשתמעאובמפורש,התחייבותאומצגכלשהואאדםכלידיעלניתניםלא
לסיכוייהןבאשרכלשהןתחזיותשללסבירותןאולהתממשותןביחסהתחייבותאומצגכלניתניםלא,בפרט.זובמצגת

.החברהשלבנותחברותאוהחברהשלהעתידיים
העתייםוהדיווחיםהמיידייםהדיווחיםבכללעייןיש,בההכרוכיםוהסיכוניםהחברהפעילויותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל

פניצופהמידעבדבראזהרותלרבות,מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהחברהידיעלהוגשואשר
Ithacaהבתחברתעםבקשרוהמידעהנתונים,בנוסף.בהןהנכלל,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת,עתיד

Energy"(איתקה)"הבאבקישורלעייןניתןבהםאיתקהדיווחיעלמתבססים:
https://www.ithacaenergy.com/investors/results-reports-and-publications/year/2020

ועשוי,מהצפוימהותיתשונהבאופןלהתממשעשויאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשוישבמצגתהעתידפניצופההמידע
לשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר,ספקהסרלמען.מראשלהעריכםניתןשלאשוניםמגורמיםמושפעלהיות

.המצגתהכנתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידעאת

אוחוזהלכלבסיסאינםבההנכללוכלזומצגת.כלשהםערךניירותלהזמיןאולקנותהזמנהאוהצעהאיננהזומצגת
אוהמלצהאינו,השקעההחלטתכללקבלתבסיסאינובמצגתהנמסרהמידע.כאמורבהקשרעליהםלהסתמךואיןהתחייבות

.פוטנציאלימשקיעשלדעתולשיקולתחליףואינו,דעה

https://www.ithacaenergy.com/investors/results-reports-and-publications/year/2020
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עיקרי התוצאות-2021רבעון שני וחציון ראשון 

שלהפסדלעומת,2021השניברבעוןח"שמיליון302שלנקירווח
הפסדמול,בחציון₪מיליון581שלורווח,מקבילברבעון₪מיליון326
.מקבילבחציון₪מיליארד3.092כשל

מיליון174שלהשניברבעוןהנקילרווחתרומה–בישראלטבעיגז
עקבבעיקר,מקבילהבתקופהח"שמיליון211שלהפסדמולח"ש

.(2.8BCM-ל1.5BCM-מ)מלווייתןהמכירותבהיקףחדהעלייה
הפסדלעומת₪מיליון340לכהתרומההסתכמה2021הראשוןבחציון

מחיריםעלייתעקבבעיקר,מקבילהבתקופהח"שמילון53של
.(5.5BCM-ל3.1BCM-מ)כאמור,לוויתןותרומת

מולדולרמיליון66לכוהסתכםעלההנקיהרווח–הצפוניביםוגזנפט
עלההרווחהשנהשלהראשוןבחציון–מקבילברבעוןדולרמיליון29
.מקבילהבתקופהדולרמיליון626שלהפסדמולדולרמיליון109לכ

עלייה ברווח הנקי

התקדמות וביצועים חזקים בפעילויות הליבה

ליום  ₪ מיליארד 4.1כ : נטו, המשך קיטון בחוב פיננסי
-31.12.2020ליום ₪ מיליארד 4.3מול 30.6.2021
.  ₪מיליון 217-ירידה של כ

30.6.2021ליום₪מיליארד2.31:העצמיבהוןגידול-
בעיקר-31.12.2021מול₪מיליון226כשלעלייה
.בתקופהההוןוהנפקותהקבוצהרווחיותלאור

המשך שיפור בנתוני המאזן

הנפקות הון וגיוסי חוב
100למועדעד2021במהלךשגויסהוןסך:₪מיליון

.הדוחאישור

770צמודהלא('לה)חדשהסדרהגיוסה:₪מיליון,
ונושאת1:1שלביחסההשתתפותביחידותהמגובה

שנתייםתשלומים5-בתפרעהקרן.7.2%שלריבית
.31.12.2023מהחל(שוויםלא)

שביצעהבעליםהלוואתפירעון:דולרמיליארדרבע
.איתקה
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התפתחויות עיקריות במהלך התקופה

Re-Financeהשלימה2021יוליבחודש:להנפקהמהכנותכחלקדולרמיליארד1.85כשלוגיוסבאיתקה
אשראימסגרתהעמדתשלבדרךדולרמיליארד1.85כשלכוללסכוםוגייסהמחדשמימוןשלמוצלחמהלךאיתקה

דולרמיליון625כשלבהיקףח"אגסדרתגיוסו,דולרמיליארד1.225כשלבהיקף(RBL)עתודותמבוססתוערבויות
.5.2%-כהינוהאמורהמימוןשלהממוצעתהריביתשיעור.2026בשנתיפרעואשר

הנפקהשלבדרךהשארבין,באיתקההונימהלךבקידוםממשיכההחברה(IPO/Pre IPO)2021סוףעד
.לונדוןשלבבורסהאיתקהמניותשללמסחררישוםבאמצעותלרבות

יתרת;איתקהבמניותאחזקותיהמלואאתהשארביןכולליםהפיננסיתגמישותלקבוצההמקניםמקורותגיוון
.ן"ונדלהפניקסמוכרהלוואת;מלווייתןהעלתמלוגיחברת;(25%)ישראלבדלקהאחזקות

גידול בגמישות הפיננסית של מקורות הקבוצה
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המשך ירידה בחוב הפיננסי  

6,242

4,343 4,204 4,126

31.3.2020 31.12.2020 31.3.2021 30.6.2021

נטו, חוב פיננסי
(החברה וחברות המטה)

(2,116)

8,228
6,148 5,878 *6,317

31.3.2020 31.12.2020 31.3.2021 30.6.2021

חוב פיננסי
(החברה וחברות המטה)

(1,911)

5,968

5,325
5,054

*5,506

31.3.2020 31.12.2020 31.3.2021 30.6.2021

אגרות חוב

(462)

₪ מיליון 518בהיקף של ( 'סדרה לה)ח "נובע מגיוס בתקופת הדוח של אג31.12.2020וליום 31.3.2021הגידול באגרות החוב ובחוב הפיננסי בהשוואה ליום * 
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נמשכת מגמת הירידה  בתשואות אגרות החוב

-הורדת דירוג ל
BBB

פרסום דוח
Q2 2020

פרסום דוח
Q3 2020

שנה ממועד  
הורדת הדירוג

טרמינל קו מנחה: מקור הנתונים* 

תשואה נוכחית
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*תוצאות הפעילות: גז טבעי בישראל

Q2 2020 H2 2021Q2 2021 H2 2020

174

-211

34
0

-53

(מיליוני שקלים)רווח נקי 

786
498

1,5
64

1,172

Q2 2020 Q2 2021 Q2 2020H1 2020 Q2 2021H1 2021 H1 2020 H1 2021

(מיליוני שקלים)הכנסות  (BCM)היקפי מכירה 

+58%

+33%

4.5
2.9

8.9

6.5

+37%

+55%

–לווייתן 
5.5BCM

–לווייתן 
2.8BCM

כפי שמוצגים בדוחות הקבוצה* 
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עיקרי האירועים לתקופה: גז טבעי בישראל

10.8-כשלשנתיקצב.בהכנסותלעלייהתרםלווייתןמאגרשלבתפוקותחדגידולBCM10.2שלהפקהתחזיתלעומת
BCM2021בשנת.

0.4-מהדוחבתקופתעלהלמצריםהיצואBCM1.6-לBCM1.9-מעלוהישראלילמשקוהמכירותBCM2.6-לBCM.
2021הראשוןבחציוןלווייתןשלהמכירותמסך53%עלעמדולמצריםלירדןהיצוא.
פיתוחקידוחשלביצועבדברהחלטהקיבלוכילוויתןשותפיהודיעו,ממנוהגוברוהביקושלווייתןבמאגרההפקההיקףלאור

2022בשנתכבר,יותרמאוחרותבשניםלהתבצעתוכנןאשרנוסףוהפקה
ל(22%)תמרבמאגרהשותפותאחזקותלמכירתהבנותמזכרנחתםMubadala Petroleumדולרמיליארד1.1תמורת.
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תוצאות הפעילות: נפט וגז בים הצפוני

31.12.2020 30.06.2021 Q2 2021 H1 2020 H1 2021Q2 2020

נטו, קיטון בחובעלייה ברווח הנקי

$מיליוני

66

29 109

-
626

109+37

1,012
1,220

+735
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עיקרי האירועים לתקופה: נפט וגז בים הצפוני

עתודותמבוססתוערבויותאשראימסגרתהעמדתשלבדרךדולרמיליארד1.85כשלכוללסכוםוגיוסמחדשמימוןמהלךהשלמת(RBL)1.225כשלבהיקף
.5.2%כהינוהכוללהמימוןשלהממוצעתהריביתשיעור.2026בשנתיפרעואשרדולרמיליון625כשלבהיקףח"אגסדרתוגיוסדולרמיליארד

דולרמיליון500בסךהקיימתח"האגסדרתשל(2024שנתחלף)מוקדםסופיופירעוןדולרמיליון250כשלבסךדלקקבוצתשהעמידהבעליםהלוואתפירעון.

ערךלירידתהפרשהבביטולהחברההכירה2021שנירבעוןבמהלך:והגזהנפטבמחיריהעלייהתרומת(מאגריבגיןבעיקרGSA)כ)מסלפנידולרמיליון102כשלבסך
(מסלאחרדולרמיליון61

מאגרבפיתוחשנישלבביצועהתחלת:המאגריםפיתוחהמשךCaptainבאזורמאגריםשלנוספותפיתוחתכניותוקידוםGSA.

(מקבילהבתקופהפני24מולחוםליחידתפני50)טבעיוגז(מקבילהבתקופה58מוללחביתדולר60)נפטמחיריעלייתכאשרשוטפתמפעילותבתזריםיציבות,
התקופהבמהלךשחלוהצינורשלמתוכננותמהשבתותבעיקרהשנבעהבהפקהירידהעלפיצתה

56-כשלהפקהkboe/dשלהפקהעלות.תחזוקהפעולותועקבהצפוניביםההולכהבצנרתהשניהרבעוןבמהלךשהייתהמתוכננתהשבתהעקבבעיקרקיטון–בחציון
.המקבילהבתקופה15$מול,לחבית18$

הבניצוללירידההמיוחסתהפיננסיבחובירידה-RBL,11-בכמסתכמת30.06.2021ליוםהגידורפוזיציית.30.6.2021לנכוןדולרמיליון520-לכלרדתהמשיכהאשר
מגודרת2021-בהצפויהההפקה.חוםליחידתפני44-כשלממוצעבמחירגזחוםיחידותמיליון338-ובכ52$שלממוצעבמחיר2021-2023לשניםנפטחביותמיליון

.60%בשיעורמגודרת2022לשנתהצפויהההפקהואילו75%שלבשיעור

נתונים פיננסיים

מהלכים ואירועים תפעוליים
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Q2 2021 H1 2020Q2 2021 H1 2020 H1 2021 H1 2021Q2 2020 Q2 2020

התפתחות ההון העצמירווח נקי 1רווח מפעולות נמשכות

הקבוצהשלנמשכותמפעילויותברווחמשמעותילשיפורהובילוהצפוניביםהאנרגיהבמחיריושיפורמלווייתןבמכירותעלייה

(31.12.2020ליוםבהשוואה)הפיננסייםהפרמטריםבמרביתשיפורהמשך

.  והוצאות או הכנסות אחרות, רווחי הון, רווח מפעילויות נמשכות לפני פעילויות שהופסקו.1

-326

-3,092

177
113

484

286

שיפור חד בתוצאות ובאיתנות הפיננסית של הקבוצה  

+57%

+69%
302

581

1,428

2,086
2,312

30.6.2020 31.12.2020 30.6.2021



רבהתודה

הנהלת קבוצת דלק

+972 9 863-8443


