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הבהרה

שפורסםכפי2022בספטמבר30ליוםהחברהשלהרבעוניובדוח2021בדצמבר31ליום"(החברה)"מ"בעדלקקבוצתשלהשנתיבדוחשנכללמידעעלמבוססזובמצגתהנכללהמידע

Ithacaהבתחברתעםבקשרוהמידעהנתונים.האמוריםהחברהבדיווחיעיוןמחליףואינו,החברהפרסמהאותםמיידייםדיווחיםעלוכן,א"במגנ Energy plc"(איתקה)"עלמתבססים

והעתייםהמיידייםהדיווחיםעלמבוססים,"(מד-ניו)"מוגבלתשותפותי'אנרגמד-ניובענייןוהדיווחים/https://investors.ithacaenergy.com:הבאבקישורלעייןניתןבהםאיתקהדיווחי

הנכלליםמהנתוניםשונהבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגיםומידענתוניםהמצגתכוללת,בנוסף.בהםהמופיעיםוהאזהרותההסתייגויותכלעל,לעתמעתא"במגנידה-עלשמפורסמים

שליעדיםבדברהנתוניםובפרט,בעברהחברהובדיווחיבדוחותהוצגשלאמידעלכלולעשויהאףהמצגת.החברהבדיווחיהכלוליםהנתוניםמתוךלחישובהניתןכזהאו,האמוריםבדיווחים

.(14שקף)הקבוצה

להשקעהביחסהחלטהקבלתעםבקשררלוונטילהיותהעלולהמידעכלאתלכלולאומקיפהלהיותמתיימרתאינהזומצגת.הנוחותלמעןתמציתימידעמסירתלשםורקאךמוצגתהמצגת

.ידהעלהמוחזקותחברותאו,החברהשלהערךבניירות

,המלצה,ייעוץאינובהוהאמורלמשקיעיםהנוחותלמעןתמציתימידעלמסירתורקאךונועדה,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו,החברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת

,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת.משקיעכלשלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיוייעוץעצמאיתבדיקה,הדעתשיקולאתמחליףואינו,השקעהלכדאיותבאשרהצעהאודעתחוות

אינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסיםהחברהשלואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"התשכערךניירותבחוקכהגדרתו

צופהמידע.עתידפניצופהמידעכולל14בשקףהכלולוהמידע9-ו3בשקפיםהכלולמהמידעחלק,זהבכלל,זומצגתפרסוםלמועדנכוןלחברהוהידועים,החברהבשליטתואינהוודאית

המוחזקותוחברותהחברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמיתושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותו.וודאיבלתיהינוכאמורומידעהתממשות-אילסיכוניכפוףמטבעועתידפני

כי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראילפיכך.החברהפעילותעללהשפיעהעשוייםחיצונייםובגורמים,ידה-עלהמוחזקותוחברותהחברהפועלתבההכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן,ידה-על

עתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאהעתידפניצופההמידעבמסגרתשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעשוייםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיה

שיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ולתחזיתשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה,המצגתפרסוםבמועדהחברהבידיהמצוייםמידעועלנתוניםעלמתבססות

פרסוםמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר,ספקהסרלמען.המצגתפרסוםמועדלאחר

.המצגת
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אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחר  
תאריך המאזן

.דולרמיליארד2.9-כשלשווילפי(IPO)לונדוןבבורסתPremium-הברשימתאיתקההנפקתהשלמת✓

.שקליםמיליארדישלבהיקףחופשייםנזיליםונכסיםמזומניםדלקלקבוצת,ההנפקהבעקבות✓

✓S&PשללרמהדרגותבשתיהקבוצהשלהחובדירוגאתהעלתהמעלותBBB+יציב"אופקב".

.שקלמיליארד4.7-בכ2022שלהראשוניםהחודשיםבתשעתהסתכםהקבוצהשלהנקיהרווח✓

.בלונדוןהראשיתברשימההנסחרתהאנגליתקפריקורןחברתעםלמיזוגהסכםחתימתעלהודיעהמד-ניו✓
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הפחתת החוב  , גידול בהכנסות וברווח הנקי
והמשך גידול בהון העצמי–

הכנסות 

1-9/2022

מיליארד שקל9

*  רווח נקי

1-9/2022X 6

מיליארד שקל4.7

*  הון עצמי

30.09.2022360%+

מיליארד שקל8.7

230%+164%+ חוב פיננסי  

+70%**נטו

מיליארד שקל3

מד-מיוחס לחלק של קבוצת דלק בתוצאות ניו***בסמוך ליום פרסום הדוחות **מיוחס לבעלי המניות *2021-המקבילה בלעומת התקופה הינה ההשוואה 

25%-

4

58%+

מד-רווח נקי ניו

1-9/2022***

מיליון שקל594

95%+

EBITDAXאיתקה

1-9/2022

מיליארד דולר1.4

140%+



החוב הפיננסי נטו  : בעקבות הנפקת איתקה
מיליארד שקל3-ירד לכ

(ח"במיליוני ש)

5,915

4,343
3,766 3,829 3,770

3,062

נטו, חוב פיננסי
מיליארד שקל3-קיטון של כ

(החברה וחברות המטה)
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1,892
2,604

4,369

8,039
8,690

*  התפתחות ההון העצמי
מיליארד שקל6.5גידול של 

בתוך שנה

+360

%

החוב הפיננסי נטו  

בסמוך ליום פרסום 

הדוחות

(ח"במיליוני ש)

מיוחס לבעלי המניות* 



מיליארד שקל בתשעת 4.7רווח נקי בסך 
2022החודשים הראשונים של 

רווח תפעולי

(ח"במיליוני ש)

804

239

4,765

802

1-9/20221-9/2021 Q3 2021Q3 2022

X 6

+235

%

*רווח נקי מתואם

(ח"במיליוני ש)

5,712

2,058

9,032

3,048

Q3 2021 Q3 20221-9/2021 1-9/2022

+58%

+48%

הכנסות

(ח"במיליוני ש)

ח"מיליון ש404בהפסד חשבונאי של 2022ללא הנטרול הסתכם הרבעון השלישי של . הינו בנטרול הפסדים אחרים מתחום פעילות הגז והנפט2021ולרבעון השלישי של 2022הרווח הנקי המוצג לרבעון השלישי של * 

6

3,194

1,271

8,985

1,757

Q3 2021 Q3 20221-9/2021 1-9/2022

+181

%

+38%

רווח נקי

(ח"במיליוני ש)



גז טבעי בישראל
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מיליון שקל  594-הרווח הנקי הוכפל לכ
2022בתשעת החודשים הראשונים של 

2,506

942

2,404

875

Q3 2021 Q3 20221-9/2021 1-9/2022

הינם  2022נתוני 

למאגר לווייתן בלבד 

לאחר שהאחזקות  

-בתמר נמכרו ב

2021

הכנסות

(ח"במיליוני ש)

304

-36

594

228

Q3 2021 Q3 2022

+95%

1-9/20211-9/2022

*רווח נקי

(ח"במיליוני ש)

Q3 2021 Q3 20221-9/2021 1-9/2022

8.3

2.8

8.5

3.0

היקפי מכירה מלווייתן

(BCM)

8

מד-מיוחס לחלק של קבוצת דלק בתוצאות של ניו* 



,  הכפלת הרווח הנקי, שיא בהיקף המכירות
קפריקורןוהערכות למיזוג עם –חלוקת רווחים 

-3BCMשלמכירותהיקףעםלוויתןממאגרשיאבמכירותהתאפיין2022שלהשלישיהרבעון-המכירותבהיקףשיא✓

.ומצריםלירדן60%-כ

נקירווחלעומת95%-כשלגידול,שקלמיליון594-בכהסתכם2022שלהראשוניםהחודשיםבתשעתהנקיהרווח✓

,שקלמיליון228-בכהנקיהרווחהסתכם2022שלהשלישיברבעון.2021-בהמקבילהבתקופהשקלמיליון304בסך

.(המניותלבעלימיוחס)2021שלהשלישיברבעוןשקלמיליון36בסךהפסדלעומת

.11.2BCM-ל10.65BCM-מ2022לשנתלווייתןממאגרהמכירותתחזיתאתהעלתהמד-ניו–תחזיותהעלאת✓

,דולרמיליון236שלבהיקףאיזוןותשלומידיבידנדיםעלמד-ניווהכריזהחילקה2022מתחילת–רווחיםחלוקת✓

.דולרמיליון127-כהקבוצהשלחלקהמתוכם

בבורסהשנסחרתהאנגליתקפריקורןחברתעםמיזוגעלמד-ניוהודיעהבספטמבר-לונדוןבבורסתומסחרמיזוג✓

.בלונדוןהראשית
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נפט וגז בים הצפוני
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הנפקת איתקה בבורסת לונדון  

.דולרמיליארד2.9-כשלשווילפילונדוןבבורסתאיתקהשל(IPO)ראשוניתהנפקההקבוצההשלימהבנובמבר✓

.89.6%שלהחזקותעםונשארהדולרמיליון303-לכבתמורהאיתקהממניות10.4%הקבוצהמכרהבהנפקה✓

:ההנפקה הניבה לקבוצת דלק יתרונות משמעותיים✓

.תמורה מיידית בסכום של כמיליארד שקלים שתשמש להקטנת החוב* 
.  בשווי מיליארדי שקלים( מניות איתקה)שיפור מהותי בגמישות הפיננסית בשל ההחזקה בנכס נזיל * 
.  והערת מנפיק חיובית של מידרוג, העלאת דירוג האשראי של הקבוצה בשתי רמות על ידי מעלות* 
.חיסכון מיידי בהוצאות ריבית* 
.אימוץ מדיניות דיבידנדים באיתקה* 
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מיליארד דולר בתשעת  1.4-זינק לכEBITDAX-ה
2022החודשים הראשונים של 

984

345

2,001

638

+103

%

+85%

1-9/2021 1-9/2022 Q3 2021 Q3 2022

הכנסות

(במיליוני דולר)

598

220

1,438

531

1-9/2021 1-9/2022 Q3 2021 Q3 2022

+140

%

+141

%

EBITDAX

(במיליוני דולר)

367

171

2,021

293

1-9/20211-9/2022 Q3 2021 Q3 2022

X 5.5

+71%

רווח לפני מס

(במיליוני דולר)
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גידול משמעותי בהפקת  , זינוק בהכנסות
הנפט והגז ומינוף נמוך

מיליון984לעומת,דולרמיליארד2-בכהסתכמו2022שלהראשוניםהחודשיםבתשעתאיתקההכנסות-ההכנסותהכפלת✓

.103%-כשלגידול,2021שלהראשוניםהחודשיםבתשעתדולר

לעומת,דולרמיליארד1.43-בכהסתכם2022שלהראשוניםהחודשיםבתשעתEBITDAX-ה–שוטפתמפעילותחזקתזרים✓

החובבין0.6שליחס–נמוךמינוףלחברה.140%-כשלגידול,2021שלהראשוניםהחודשיםבתשעתדולרמיליון598-כ

.2022בספטמבר30ליום,EBITDAX-הלביןנטוהפיננסי

,(kboe/d)ליוםחביותאלף71-בכהסתכמה2022שנתשלהשלישיברבעוןהממוצעתההפקה–בהפקהמשמעותיגידול✓

אלף68-בכהממוצעתההפקההסתכמה2022ספטמבר-בינואר.אשתקדמקבילברבעון(kboe/d)ליוםחביותאלף52לעומת

.2021-בהמקבילהבתקופה(kboe/d)ליוםחביותאלף55-כלעומת,(kboe/d)ליוםחביות

189-כשלבסךהפרשההחברהביצעה2022שלהשלישיהרבעוןבמהלך–בבריטניההמסהיטלבגיןחשבונאיתהפרשה✓

134בסךוהכנסות,והפסדרווחח"לדונזקפודולרמיליון323שלבסךהוצאות,מתוכה-נדחיםמיסיםבנכס(נטו)דולרמיליון

.(אחרכוללרווחדרך)מזומניםתזרימיגידורעסקאותבגיןהוןלקרןנזקפודולרמיליון

.2021-בהמקבילהבתקופהדולרמיליון189לעומת,דולרמיליארד1.3-בכהסתכם2022ספטמבר-בינוארהנקיהרווח✓

לבעלימיוחס)דולרמיליון156שלבהפסד2022שלהשלישיהרבעוןאתסיימהאיתקה,החשבונאיתההפרשהבעקבות

.(המניות
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יעדים להמשך–קבוצת דלק 

.'ולד' ח לא"קידום מהלך לביצוע פדיון מלא לסדרות אג✓

.A-עליית דירוג החוב של הקבוצה למשפחת ה✓

.המשך קיטון החוב הפיננסי והפחתת המינוף✓

.חזרה למדיניות חלוקת דיבידנד✓
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תודה רבה
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