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הבהרה

עלוכן,א"במגנשפורסםכפי2022ביוני30ליוםהחברהשלהרבעוניובדוח2021בדצמבר31ליום"(החברה)"מ"בעדלקקבוצתשלהשנתיבדוחשנכללמידעעלמבוססזובמצגתהנכללהמידע
Ithacaהבתחברתעםבקשרוהמידעהנתונים.האמוריםהחברהבדיווחיעיוןמחליףואינו,החברהפרסמהאותםמיידייםדיווחים Energy"(איתקה)"בקישורלעייןניתןבהםאיתקהדיווחיעלמתבססים

-עלשמפורסמיםוהעיתייםהמיידייםהדיווחיםעלמבוססים,י'אנרגמד-ניובענייןוהדיווחיםhttps://www.ithacaenergy.com/investors/results-reports-and-publications/year/2021:הבא
כזהאו,האמוריםבדיווחיםהנכלליםמהנתוניםשונהבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגיםומידענתוניםהמצגתכוללת,בנוסף.בהםהמופיעיםוהאזהרותההסתייגויותכלעל,לעתמעתא"במגנידה

.(15שקף)הקבוצהשליעדיםבדברהנתוניםובפרט,בעברהחברהובדיווחיבדוחותהוצגשלאמידעלכלולעשויהאףהמצגת.החברהבדיווחיהכלוליםהנתוניםמתוךלחישובהניתן

בניירותלהשקעהביחסהחלטהקבלתעםבקשררלוונטילהיותהעלולהמידעכלאתלכלולאומקיפהלהיותמתיימרתאינהזומצגת.הנוחותלמעןתמציתימידעמסירתלשםורקאךמוצגתהמצגת
.ידהעלהמוחזקותחברותאוהחברהשלהערך

אודעתחוות,המלצה,ייעוץאינובהוהאמורלמשקיעיםהנוחותלמעןתמציתימידעלמסירתורקאךונועדה,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת
ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת.משקיעכלשלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיוייעוץעצמאיתבדיקה,הדעתשיקולאתמחליףואינו,השקעהלכדאיותבאשרהצעה
והידועיםהחברהבשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסיםהחברהשלואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"התשכ

,Validation)5בשקפיםהכלולהמידע,זהבכלל.זומצגתפרסוםלמועדנכוןלחברה (Vision ,Valuationהתממשות-אילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע.עתידפניצופהמידעכולל15-ו
פועלתבההכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן,ידה-עלהמוחזקותוחברותהחברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמיתושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותו.וודאיבלתיהינוכאמורומידע

שוניםלהיותעשוייםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראילפיכך.החברהפעילותעללהשפיעהעשוייםחיצונייםובגורמים,ידה-עלהמוחזקותוחברותהחברה
אינהוהחברההמצגתפרסוםבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאהעתידפניצופההמידעבמסגרתשהוצגומאלומהותית
אתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר,ספקהסרלמען.המצגתפרסוםמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ולתחזיתשינויאובעדכוןמחויבת
.המצגתהכנתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידע
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:  2022אירועים מרכזיים חציון ראשון 
חיזוק ההון והיערכות  , הפחתת חוב, רווחי שיא

איתקהלהנפקת 

.2022שלהראשוןבחציוןשקלמיליארד5-למעלשלנקירווח–2022שלהראשוניםהרבעוניםבשנישיאתוצאות✓

.פוינטוסיקרסאמיט,מורבניעסקאותהשלמתלאחראיתקהשלההפקהובפרופילוהגזהנפטבעתודותמשמעותיגידול✓

.לונדוןשלהראשיתבבורסהלמסחרלרישוםאיתקהשלההנפקההליךקידום✓

."יציב"אופקבBaa1שללרמהדרגותבשתימידרוגידיעלהקבוצהדירוגהעלאת✓

.שקלמיליון385שלבהיקףט"י-וח"יח"האגלסדרותמוקדםפירעון✓

.נוספותבשנתייםמ"המחוהארכתשקלמיליון830שלבהיקףחליפיןרכשהצעתביצוע✓

.35א"תלמדדי'אנרגמד-ניוושלהקבוצהמנייתשלכניסה✓
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,הרווח הנקי וההכנסות בנסיקה
בירידה-החוב הפיננסי ויחס המינוף 

הכנסות  

קבוצת דלק  

H1*64%+

מיליארד שקל6-כ

רווח נקי  

קבוצת דלק

H1*X 8.6

מיליארד שקל5

איתקהרווח נקי 

H1*X 13

מיליארד דולר1.5

230%+164%+
הון עצמי  

קבוצת דלק  

H1*248%+

מיליארד שקל8

חוב

+70%*פיננסי נטו

מיליארד שקל3.8

יחס מינוף  

(LTV)

25%-35%**

2022ביולי 12ח הדירוג האחרון שפורסם בתאריך "בדומידרוגלפי הערכת צוות ** 2021-בהשוואה לתקופה המקבילה ב* 

7%-
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:קבוצת דלק
Validation – Valuation – Vision 

Validation

ייצוב פיננסי

מד   -וניואיתקה–קבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות
י'אנרג

מיליארד שקל  2ביצוע פירעונות מוקדמים בהיקף של 
למחזיקי איגרות החוב

50%-הפחתת החוב פיננסי ברוטו ביותר מ

((LTVירידה משמעותית ברמת המינוף 

השלמת הליך של הצעת רכש -מ החוב  "הארכת מח
חליפין

חיזוק מבנה ההון

Valuation

הצפת ערך

בלונדוןאיתקהקידום הליכי ההנפקה של 

,  סאמיט–השלמת עסקאות אסטרטגיות בים הצפוני 
מרובני וסיקר פוינט

ניו מד מקדמת תהליכים לרישום בבורסה הראשית 
בלונדון

יחובר למערכת ההפקה במהלך  , הסתיים8קידוח לווייתן 
2023הרבעון הראשון של 

עלייה בשווי הקבוצה ושווי החברות המוחזקות

35א "י נכנסו למדד ת'קבוצת דלק וניו מד אנרג

Vision

גדילה והתרחבות

איתקהפיתוח מאגרי הגז והנפט האסטרטגיים בהם 
שותפה בים הצפוני

תוך מתן מענה  , הרחבה של הייצוא ממאגר לווייתן
ת ובאירופה"הגוברים לגז טבעי במזהלביקושים

וחתימה על מזכר , כניסה לתחום אנרגיות מתחדשות
אנלייטי לחברת 'מד אנרג-הבנות בין ניו
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מיליארד שקל בהון העצמי מאז 6-גידול של כ
2021הרבעון הראשון של 

2,432 2,312
1,892

2,604

4,369

8,039

31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022

*התפתחות ההון העצמי
(ח"במיליוני ש)

+248%

מניית קבוצת דלק
מיליארד שקל10.5-בשנתיים לשווי שוק של כ670%עלייה של 

מיוחס לבעלי המניות  * 
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5-זינק לכ2022הרווח הנקי בחציון הראשון של 
לעומת הרבעון המקביל9פי –מיליארד שקל 

*רווח מפעולות נמשכות
(ח"במיליוני ש)

581
302

5,034

2,495

H1 2022HI 2021 Q2 2021 Q2 2022

X 8.7

X 8.3

**רווח נקי
(ח"במיליוני ש)

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

3,654

1,744

5,984

2,918

Q2 2021 Q2 2022HI 2021 H1 2022

+64%

+67%

הכנסות
(ח"במיליוני ש)

484
177

1,332

587

H1 2022HI 2021 Q2 2021 Q2 2022

X 2.8

X 3.3

מיוחס לבעלי המניות. ** והוצאות או הכנסות אחרות, רווחי הון, רווח מפעולות נמשכות לפני פעילויות שהופסקו* 
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מיליארד שקל בחוב הפיננסי  4.5-קיטון של כ
2020מאז ינואר 

(ח"במיליוני ש) (ח"במיליוני ש)

5,915

4,343

3,766 3,829

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022

נטו, חוב פיננסי
(החברה וחברות המטה)

(3,829)

8

9,155

6,148

5,009
4,709

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022

חוב פיננסי
(החברה וחברות המטה)

(4,709)



גז טבעי בישראל
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8%-מד גדל בכ-הרווח הנקי של ניו
*2022מיליון שקל בחציון הראשון של 366

1,564

786

1,529

845

Q2 2021 Q2 2022

+8%

HI 2021 H1 2022

הכנסות
(ח"במיליוני ש)

340

174

366

225

Q2 2021 Q2 2022

+8%

+29%

HI 2021 H1 2022

*רווח נקי
(ח"במיליוני ש)

Q2 2021 Q2 2022HI 2021 HI 2022

8.9

4.5
5.5

2.8

הינם למאגר לווייתן  2022נתוני 
בלבד לאחר שהאחזקות בתמר  

2021-נמכרו ב

היקפי מכירה
(BCM)
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מד-מיוחס לחלק של קבוצת דלק בתוצאות של ניו* 



100חלוקת דיבידנדים בסך , גידול ברווח הנקי
וכניסה לתחום האנרגיות המתחדשות–מיליון דולר 

הראשוןבחציוןהנקיהרווח.שקלמיליארד1.52-בכ2022שלהראשוןבחציוןהסתכמוי'אנרגמד-ניושלההכנסות-הנקיברווחגידול✓
.2021-בהמקבילהבתקופהשקלמיליון340בסךרווחלעומת,שקלמיליון366-לכ8%-בכגדל

דולרמיליון50שלבהיקףרווחיםחלוקתעלי'אנרגמד-ניוהודיעה,2022שלהראשוןלחציוןהכספיח"הדופרסוםלאחר–רווחיםחלוקת✓
מיליון86בסךההשתתפותיחידותלמחזיקיאיזוןותשלומי2022במאישבוצעהדולרמיליון50שללחלוקהבנוסף,היחידותלמחזיקי

.2022ינוארבחודשדולר

מיליון20-וכ,לווייתןבפרויקטבעיקרדולרמיליון50-כי'אנרגמד-ניוהשקיעה2022שלהראשונהבמחצית-בלווייתןהשקעותהמשך✓
.למצריםהייצואהגדלתאתשמאפשרותנוספותבתשתיותדולר

שהיתרהבעוד,2022שלהראשוןבחציוןמלווייתןשנמכרההגזכמותמסך69%-כמהווהולמצריםלירדןהיצוא-המכירהביעדיגיוון✓
.בישראלללקוחותנמכרה

פרויקטיםשלותפעולהקמה,מימון,פיתוח,לייזוםאנלייטעםהבנותמזכרעלי'אנרגמד-ניוחתמהאוגוסטבחודש–מתחדשתאנרגיה✓
.הסעודיתוערבעומאן,בחריין,האמירויותאיחוד,מרוקו,ירדן,מצריםאתהכוללותיעדבמדינותהמתחדשותהאנרגיותבתחום

האחרוןשנתיהחציהמדדיםבעדכוןלמדדנכנסהי'אנרגמד-ניו–35א"תלמדדכניסה✓

11



נפט וגז בים הצפוני
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13הרווח הנקי של איתקה גדל פי 
2022מיליארד דולר בחציון הראשון של 1.5-כ

639

294

1,363

618

+113%

+110%

HI 2021 H1 2022 Q2 2021 Q2 2022

הכנסות
(במיליוני דולר)

378

157

904

430

HI 2021 H1 2022 Q2 2021 Q2 2022

+139%

+173%

EBITDAX
(במיליוני דולר)

109
66

1,466

681

HI 2021 H1 2022 Q2 2021 Q2 2022

X 13

X 10

רווח נקי
(במיליוני דולר)
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עליה בעתודות  , זינוק בהכנסות וברווחים
הנפט והגז והארכת פרופיל ההפקה

639לעומת,דולרמיליארד1.36-בכהסתכמו2022שלהראשוןבחציוןאיתקהשלההכנסות-וברווחיםבהכנסותזינוק✓
רווחלעומת,2022שלהראשוןבחציוןדולרמיליארד1.5-בכהסתכםהנקיהרווח.2021שלהראשוןבחציוןדולרמיליון
.2021-בהמקבילהבתקופהדולרמיליון109בסך

מיליון378-כלעומת,דולרמיליון904-בהסתכם2022שלהראשוןבחציוןEBITDAX-ה–שוטפתמפעילותחזקתזרים✓
.139%-כשלגידול,2021שלהראשוןבחציוןדולר

לעומת,בממוצע(kboe/d)ליוםחביותאלף67-בכהסתכמה2022שלהראשוןבחציוןההפקה–הדוחבתקופתהפקה✓
.2021-בהמקבילהבתקופהבממוצע(kboe/d)ליוםחביותאלף56-כ

איתקההשלימההשניהחציוןבמהלך–להנפקהמההיערכותכחלקהצפוניביםאסטרטגיותעסקאותשלושהשלמת✓
תרמו,איתקהשלוהגזהנפטבעתודותמשמעותילגידולהביאוהעסקאות.פוינטוסיקרסאמיט,מרובנילרכישתעסקאות

.ההפקהמ"מחאתוהאריכוהיומיתבהפקהלגידול

.((MMBOEנפטחביותערךשווהמיליון545-כשלבהיקףמוערכות–(2C-ו2Pמסוג)והגזהנפטבעתודותגידול✓
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יעדים מרכזיים–קבוצת דלק 

.באיתקההשלמת המהלך ההוני ✓

:  הקטנת החוב הפיננסי נטו באמצעות תקבולים מהחברות המוחזקות✓
.י'מד אנרג-וניואיתקה

.A-עליית דירוג החוב של הקבוצה למשפחת ה✓
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תודה רבה
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