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 מדף תשקיף

חוב  אגרותמניות בכורה, , רגילות )מניות מכוחו יכול ויוצעו, ביחד או לחוד, ניירות ערך של החברהאשר 

 כתבי, למניות למימוש הניתניםשאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה 

 למניות להמרה הניתנות חוב לאגרות אושאינן ניתנות להמרה  חוב לאגרות למימוש הניתנים אופציה

מכח תשקיף מדף במועד וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין  ניירות ערך מסחריים ,החברה

"( חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-תשכ"חהלחוק ניירות ערך,  )ו(א23בהתאם להוראות סעיף , (הרלוונטי

דוחות הצעת מדף בהם יושלמו אמצעות ב ,2005-ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

לניירות  הבורסהלתקנון והנחיות כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם 

 ., כפי שיהיו באותה עתאביב בע"מ-ערך בתל

אשר עשויה להיות להם , גורמי הסיכון אליהם חשופה החברה כוללים, בין היתר, את הסיכונים הבאים

גיאופוליטיקה, תחרות באספקת גז, מגבלות על ייצוא, – אנרגיהתחום העסקי החברה:  השפעה גדולה על

, תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים, סיכוני הקמה, תלות בקבלנים, בספקי ציוד ושירותים מקצועיים

כפיפות בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם המחיר בהסכם עם חברת חשמל, שינויים רגולטורים, 

מחירי הנפט והגז, קשיים האטה כלכלית,  – תחום האנרגיה בחו"ל; טחוניילרגולציה סביבתית, סיכון ב

תחום כפיפות תחום הפעילות לרגולציה במדינות זרות, סמכות שיפוט במדינה זרה; בהשגת המימון הנדרש, 

 – הביטוח בישראלתחום שינוי במרווח שיווק, פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים;  – מוצרי הדלק בישראל

מצב המשק; סיכון ריבית; סיכון מרווח אשראי; סיכון מכשירים הוניים )מניות ונכסים ריאליים(, סיכון 

, רגולציה, תחרות, )לרבות התארכות תוחלת החיים, מימוש גמלה ותחלואה( אשראי, סיכונים ביטוחיים

שינויים שינויים בשערי מטבעות זרים,  – החברה בכללותהרמת שימור התיק, סיכוני סייבר ואבטחת מידע; 

בשיעורי ריבית, שינויי חקיקה ותקינה, מימון, מגבלות אשראי ועמידה באמות מידה פיננסיות, התפתחות 

 . עסקי הגז של הקבוצה, מחירי הגז והנפט, הגבלים עסקיים והגבלת התחרותיות

 (ח)י1.11.8, 1.10.17, 1.9.23, 1.8.27, 1.7.40 פיםסעיעל החברה ראו לפרטים בדבר כל גורמי הסיכון החלים 

 לתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח התקופתי של החברה 6בפרק תיאור עסקי החברה שנכלל בפרק  1.25-ו

הדוח התקופתי " )להלן: (2019-01-029344: אסמכתא פר)מס 2019 במרץ 31 ביוםשפורסם  2018לשנת 

 ."(2018לשנת 

לדוח התקופתי  1.4.3סעיף  ועצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד ראלפרטים אודות מגבלות שנטלה על 

 .2018 של החברה לשנת

 .א23בבאור בלי לסייג את חוות דעתם, רואי החשבון המבקרים של החברה היפנו את תשומת הלב לאמור 

החברה דוחות הכספיים הנפרדים של ל .ה4באור וכן ב 2018בדצמבר  31מאוחדים ליום הלדוחות כספיים 

בדצמבר  31( ליום 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג לתקנות9)כמשמעותם בתקנה 

  נגד חברות הקבוצה.כבדבר תביעות שהוגשו , 2018



 

 

 

 

 "ilA" בדירוג( S&P Maalot)בע"מ פורס מעלות אנד  ידי סטנדרד נכון למועד התשקיף, החברה מדורגת על

פורס מעלות אנד  ידי סטנדרד מדורגות עלל"ד( -, ל"ב, ל"ג ול"א ,, כ"בגסדרות י") אגרות החוב. באופק יציב

ידי מדרוג  מדורגות עלל"ד( -, ל"ב, ל"ג ול"א ,, כ"בט, י"ח, י"גסדרות י")אגרות החוב ". ilA" בדירוגבע"מ 

 ף.לתשקי 1לפרטים נוספים בדבר הדירוג ראו בפרק באופק יציב.  "il.A2" בע"מ בדירוג
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 כללי 1.1

הינו מר יצחק שרון בעל השליטה בחברה . 1כחברה ציבורית 1999באוקטובר  26החברה התאגדה ביום 

והנפרע של החברה המונפק המניות מההון  60.77%-בכ התשקיףלמועד , אשר מחזיק נכון )תשובה(

  .מלא(בדילול  56.97%-)כ בחברהמזכויות ההצבעה  62.09%-ובכבדילול מלא(  55.85%-)כ

בנוסף,  .תאגידים מוחזקיםהחברה פועלת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל ובחו"ל באמצעות 

, חזקות במספר פעילויות נוספותה ויש לה החברה פועלת בתחום שיווק מוצרי הדלק בישראל,

 . החברה, אשר עומדת למכירהוהפיננסים בישראל העיקרית שבהן הינה הפעילות בתחום הביטוחש

 ".הקבוצהוהחברות בשליטתה ייקראו להלן לשם הנוחות: "

 היתרים ואישורים 1.2

 תשקיףלפרסום שיונות הדרושים על פי דין יהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר 1.2.1

א לחוק ניירות 23. תשקיף זה הינו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף "(התשקיף)להלן: " זהמדף 

פי דוח -עשה עליתמכוחו ניירות ערך  הצעתו"(, חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-תשכ"חהערך, 

אשר  "(דוח הצעת מדףהפרטים המיוחדים לאותה הצעה )להלן: "בו יושלמו אשר הצעת מדף 

-ערך )הצעות מדף של ניירות ערך(, התשס"ו יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות

 ."(תקנות הצעת מדף)להלן: " 2005

משום אימות הפרטים המובאים  המדף של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף האין בהיתר

בו או אישור למהימנותם או לשלמותם ואין משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך 

  .שיוצעו על פי תשקיף המדף

אשר יוצעו על פי ניירות הערך  ם למסחר בה שלמלרישו עקרוניהה אישוראת הבורסה נתנה  1.2.2

  ."(האישור העקרוניתשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף )להלן: "

אין לראות בו אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם כי נקבע העקרוני באישור 

 שיוצעו על פיאו לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך 

 .יוצעואו על המחיר בו הם מדף התשקיף 

עקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר, והרישום למסחר של האישור המתן 

יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר שיוצעו על פי תשקיף המדף ניירות הערך 

 .האמוריםשל ניירות הערך 

עקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על האישור האין במתן 

פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו 

                                                      

, במסגרתו הופרדה פעילות הקבוצה ופוצלה בין 1999החברה התאגדה בהתאם לתהליך רה ארגון שעברה הקבוצה בשנת   1
ארגון פעילות הקבוצה התבצעה במסגרת -שלוש חברות בנות עיקריות, מעליהן הוקמה החברה כחברת אם. עובר לרה

ארגון, מרכזת -, ואשר כיום, לאחר הרה1951דצמבר ב 12"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ, חברה שהתאגדה ביום 
  את פעילות מגזר מוצרי הדלק בישראל.

 

 : מבוא1פרק 
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הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום 

 .מדףהניירות הערך על פי דוח הצעת 

 הון החברה 1.3

 :הינו כדלקמן ("חבשע.נ. ) התשקיף לתאריךשל החברה  הרשום, המונפק והנפרע הון המניות 1.3.1

 3נפרעו מונפקהון  2רשוםהון  סוג המניות

 11,983,595 16,000,000 ע.נ. כ.א  ח"ש 1מניות רגילות בנות 

 --- 2,000,000 ח ע.נ. כ.א "ש 1בנות בכורה מניות 

 

  :2018בדצמבר  31 ליוםשל החברה ההון העצמי  1.3.2

 ח"שבמליוני  

 13 תהון מניו

 1,910 פרמיה על מניות

 27 תקבולים בגין אופציית המרה

 3,403 יתרת רווח

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 

 חוץ

(20) 

קרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות 

 שליטה

(324) 

 99 קרנות אחרות

 (143) מניות אוצר

 4,965 הון המיוחס לבעלי מניות החברה סה"כ

 7,305 זכויות שאינן מקנות שליטה

  

 12,270 הון"כ סה

 

 במחזורשאגרות החוב  1.4

 ,החברהשהונפקו על ידי ל"ד( -, ל"ב, ל"ג ול"א ,, כ"בט, י"ח, י"גסדרות י")אגרות החוב פרטים בדבר ל

 ,2018בדצמבר  31על מצב ענייני החברה ליום הדירקטוריון לדוח  'ה בסעיף וראשעדיין במחזור, 

 11של החברה מיום  ודיווח מיידי 2018לשנת  לתשקיף על דרך ההפניה לדוח התקופתי 6שנכלל בפרק 

(, אשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של 2019-01-035656)מספר אסמכתא:  2019באפריל 

.הפניה

                                                      

ש"ח ערך נקוב כל אחת,  1מניות רגילות בנות  16,000,000-ש"ח, מחולק ל 18,000,000הון המניות הרשום של החברה הינו    2
מניות המקנות זכות עדיפה  -ורה" משמען ש"ח ערך נקוב כל אחת. לעניין זה "מניות בכ 1מניות בכורה בנות  2,000,000-ו

לדיבידנדים ואינן מקנות זכויות הצבעה. הזכויות הנלוות למניות יהיו בהתאם להחלטת הדירקטוריון בכפוף להוראות 
 חברה.חוק החברות והתקנות ולהוראות תקנון ה

 , שותפות מוגבלת.2012פיננסיות  מניות רדומות המוחזקות על ידי דלק השקעות 255,408המונפק והנפרע כולל הון ה   3
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s 

 של החברה.דוחות הצעת מדף, ניירות ערך באמצעות פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור,  על

מבנה וצורה(,  –א)א( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 25בהתאם להוראות תקנה 

"(, הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעות ניירות ערך, תקנות פרטי התשקיף)להלן: " 1968-התשכ"ח

ערך לציבור, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יבואו במסגרת דוח הצעת מדף על פיו יוצעו ניירות 

בהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי דוח כאמור, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון 

 .כפי שיהיו באותה עתולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, 

 

 

 

 

  

 הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף: 2פרק 
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 המניות של החברה נכון למועד התשקיףהון  3.1

 הינו כדלקמן: ("חבשע.נ. ) התשקיף לתאריךשל החברה  הרשום, המונפק והנפרע הון המניות

 5נפרעו מונפקהון  4רשוםהון  סוג המניות

 11,983,595 16,000,000 ח ע.נ. כ.א "ש 1מניות רגילות בנות 

 --- 2,000,000 ח ע.נ. כ.א "ש 1בנות בכורה מניות 

 

ל"ג( אשר ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, -לפרטים אודות אגרות החוב )סדרות ל"ב ו

 ,2018בדצמבר  31על מצב ענייני החברה ליום הדירקטוריון לדוח  'ה בסעיףראו שעדיין במחזור, 

 11ודיווח מיידי של החברה מיום  2018לשנת  תילתשקיף על דרך ההפניה לדוח התקופ 6שנכלל בפרק 

(, אשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של 2019-01-035656)מספר אסמכתא:  2019באפריל 

 .הפניה

 בשלוש השנים האחרונות בהון הרשוםשחלו השינויים  3.2

כמפורט , למעט בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה

 להלן:

 1מניות רגילות בנות  מהות השינוי תאריך
 ש"ח ע.נ. כל אחת

מניות בכורה בנות 
 ש"ח ע.נ. כל אחת 1

 --- 15,000,000 יתרת פתיחה 2016בינואר  1יתרה ליום 

 2017ביולי  24
הגדלת ההון הרשום 
של החברה והוספת 

 מניות בכורה
1,000,000 2,000,000 

 2,000,000 16,000,000 סה"כ לתאריך התשקיף
 

 בשלוש השנים האחרונות הון המונפק והנפרעב שחלו השינויים 3.3

 לא חלו שינויים בהון המונפק והנפרע של החברה. בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף

 חזקות בעלי עניןה 3.4

סמוך לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה, למיטב ידיעת החברה ומנהליה, 

-2019-01אסמכתא:  פר)מס 2019באפריל  7 ח מיידי של החברה מיוםווי, ראו דלמועד התשקיף

 . מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה ועל פיאשר המידע  ,(033934

                                                      

ש"ח ערך נקוב כל אחת,  1מניות רגילות בנות  16,000,000-ש"ח, מחולק ל 18,000,000הון המניות הרשום של החברה הינו    4
מניות המקנות זכות עדיפה  -ש"ח ערך נקוב כל אחת. לעניין זה "מניות בכורה" משמען  1מניות בכורה בנות  2,000,000-ו

נדים ואינן מקנות זכויות הצבעה. הזכויות הנלוות למניות יהיו בהתאם להחלטת הדירקטוריון בכפוף להוראות לדיביד
 חברה.חוק החברות והתקנות ולהוראות תקנון ה

 , שותפות מוגבלת.2012מניות רדומות המוחזקות על ידי דלק השקעות פיננסיות  255,408המונפק והנפרע כולל הון ה   5

  והמחזיקים בו : הון החברה3פרק 
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 בעל השליטה בחברה 3.5

 בעל השליטה בחברה הוא מר יצחק שרון )תשובה(.

 שערי הבורסה של מניות החברה 3.6

של  ,והטבות , לאחר התאמה לחלוקת דיבידנד(אגורותבוהנמוך )להלן פרטים בדבר השער הגבוה 

ועד  2019ובתקופה שמתחילת שנת  2018-ו 2017בשנים מניות החברה הרשומות למסחר בבורסה 

  פרסום התשקיף:מועד סמוך לל

סמוך למועד )עד  2019שנת  2018שנת  2017שנת  
 (פרסום התשקיף

 (אג'שער )ב מועד (אג'ב)שער  מועד (אג')ב שער מועד

 שער גבוה
15.03.2017 74,521.72 12.12.2018 66,338.33 28.04.2019 70,000 

 53,562.06 07.01.2019 46,032.55 27.06.2018 45,278 19.12.2017 שער נמוך

 

 למניה.  אגורות 62,790היה שער הנעילה של מניית החברה בבורסה  2019 מאיב 29ביום 
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עוגנות בתקנון החברה, כפי שפורסם על ידי החברה באתר המגנ"א מהזכויות הנלוות למניות החברה  4.1

ביולי  25 מיום, במסגרת דוח מיידי של החברה www.magna.isa.gov.ilשל רשות נירות ערך בכתובת: 

 .6"(התקנון, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה )להלן: "(076677-01-2017: אסמכתא מספר) 2017

 רה:להלן תובא תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החב

 .כל אחת ערך נקובש"ח  1ומניות בכורה בנות הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות  (1)

כל המניות הרגילות הנן שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה, שכל דרישות   (2)

 התשלום בגינה נפרעו במלואן, מקנה למחזיק בה את הזכויות המפורטות להלן: 

זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל  (א)

 מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף; 

 זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו; (ב)

 פירוקה. זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת (ג)

 חברה:רגילות של הלהלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות ה (3)

 הסעיף/ים בתקנון ההוראות

 10-16 שינוי זכויות של מניות החברה

 29-38 העברת מניות החברה

 121-123 7ניירות ערך הניתנים לפדיון

 17-20 שינוי ההון

 46-57 המניותאסיפות כלליות של בעלי 

 58-67 ההצבעה זכויות

 76, 72-69 הזכות למינוי דירקטורים

 136-129 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 126 זכויות בפירוק החברה

 

)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 26הסדרים כמפורט בסעיף נוסח להלן פירוט  4.2

 1999-בתקנון החברה לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט, שנקבעו 1969-תשכ"טהמבנה וצורה(,  –

 "(:חוק החברות)להלן: "

                                                      

זה להלן לקוחים מתקנון החברה. ניתן לעיין בנוסח מלא של תקנון החברה באתר המגנ"א  4המפורטים בפרק הנושאים    6
למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הנלוות למניות החברה  .www.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך בכתובת: 

 ב לחוק ניירות ערך(.46כפופות להוראות הדין )לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סעיף 
ב לחוק ניירות ערך תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה 46על פי סעיף    7

שוות ביחס לערכן הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה זכויות הצבעה 
 שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.

 : הזכויות הנלוות למניות החברה4פרק 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/


 

 

 2 -ד 

 

החברה רשאית לשנות את התקנון " – לחוק החברות( 20 עיף: שינוי תקנון )ס43תקנה  4.2.1

בהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית ברוב רגיל, למעט בסעיפי התקנון בהם צוין במפורש 

 ".אחרת

החברה רשאית " – לחוק החברות( 22 עיףהתקנון )סשינוי הגבלת אפשרות : 44תקנה  4.2.2

להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך 

 ."החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון

  – לחוק החברות( 59 עיף)סמינוי דירקטורים : 72-ו 71ות תקנ 4.2.3

החברה רשאית, באסיפה שנתית או מיוחדת, למנות את האסיפה הכללית של . )א( 71"

הדירקטורים של החברה, וכן רשאית האסיפה הכללית של החברה בכל עת לפטר מי 

מהדירקטורים, למנות דירקטורים אחרים ו/או נוספים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם. 

ות כל מינוי להשע למנות דירקטור חליף למי מבין חברי הדירקטוריון, וכן להפקיע ו/או

 כאמור ו/או להתנותו בתנאים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות החוק ותקנון זה.

לעיל תחל במועד מינויו, אלא אם כן נקבע  (א)כהונתו של דירקטור שמונה כאמור בס"ק )ב( 

במועד מינויו כי המינוי יכנס לתוקף במועד מאוחר יותר. במקרה כזה, יצוין בהחלטה 

 .התאריך המדויק בו ייכנס המינוי לתוקפו

אלא אם ייקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית, דרך כלל או לעניין מינוי מסוים, תהיה )ג( 

תי מוגבלת בזמן, ותימשך עד לפיטוריו או התפטרותו או הפסקת כהונתו של כל דירקטור בל

 .כהונתו או פקיעת כהונתו, הכל כאמור בחוק או בתקנון זה

כל עוד פחת מספר חברי הדירקטוריון מהמספר המקסימלי של חברי הדירקטוריון . 72

מוסמך הדירקטוריון לצרף דירקטורים נוספים כחברי לעיל,  69האמור בסעיף 

ריון ובלבד שמספר חברי הדירקטורים לאחר הצירוף לא יעלה על המספר הדירקטו

לעיל. תקפם של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד תום  69המקסימלי האמור בסעיף 

 ]הדגשה אינה במקור[ ".ההאסיפה השנתית הבא

יו"ר " – לחוק החברות( 81עיף )ס יושב ראש האסיפהאסיפה כללית, : 53תקנה  4.2.4

ידי הדירקטוריון ישמש כיושב ראש בכל -נושא משרה אחר שנקבע על הדירקטוריון או

אסיפה כללית. אם אין יו"ר או שיו"ר הדירקטוריון או נושא משרה מטעם החברה לא הופיע 

דקות ממועד האסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו  15לאסיפה וזאת תוך 

יפה ובהעדר דירקטור כאמור באחד בעלי המניות הנוכחים באחד מהדירקטורים ליו"ר האס

 ".יו"ר האסיפה לא יהא זכאי לקול נוסף או מכריע. מהנוכחים ליו"ר האסיפה

ליו"ר ישיבה של " – (החברות לחוק 107 עיף)סקבלת החלטות בדירקטוריון  :88תקנה  4.2.5

לא יהיה קול ר, הדירקטוריון, בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון ובין אם הוא דירקטור אח

 ע." ומכרינוסף 

אלא אם ייקבע " – לחוק החברות( 222 עיף: מינוי וכהונה של דירקטורים )ס)ג(71תקנה  4.2.6

אחרת על ידי האסיפה הכללית, דרך כלל או לעניין מינוי מסוים, תהיה כהונתו של כל 

דירקטור בלתי מוגבלת בזמן, ותימשך עד לפיטוריו או התפטרותו או הפסקת כהונתו או 

 ה."כאמור בחוק או בתקנון ז פקיעת כהונתו, הכל
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, החברות בכפוף להוראות חוק – לחוק החברות( 259 עיף: פטור נושא משרה )ס127תקנה  4.2.7

נזק עקב החברה לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל רשאית 

מתיר לחברה לפטור את נושא  חוקהאו בשל כל הפרה אחרת ש ,הפרת חובת הזהירות כלפיה

 המשרה בגינה.
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 סכום התמורה 5.1

במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית  

)א( לחוק 27לא נקבע סכום מינימלי להצעה כאמור בסעיף  כן,-בעקבות פרסום תשקיף המדף. כמו

 .1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 ייעוד תמורת ההנפקה 5.2

במידה ויוצעו בעתיד ניירות ערך לציבור על פי תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת מדף, התמורה  

ריון שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למימון פעילותה העסקית של החברה, כפי שיחליט דירקטו

 החברה מעת לעת. 

ככל היה וייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף, הוא יפורט בדוח הצעת המדף. 

הביניים שבין מועד  שיהיה ייעוד ספציפי כאמור תפרט החברה מה יעשה בתמורה שתתקבל בתקופת

"( וזאת במידה הביניים תקופתהגיוס לבין השימוש בתמורה לצורך היעוד הספציפי שיקבע )להלן: "

 שאין בכוונתה להשקיע בתקופת הביניים את הסכומים האמורים באפיקים סולידיים. 

 : יעוד תמורת ההנפקה5פרק 
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 בינספח עתפר תוכן הענינים 

 

 כללי 6.1

מבנה וצורה(,  – ת ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיףלתקנות ניירו (1)א44-ב ו6 ותבהתאם לתקנ

בדרך של נכלל בתשקיף זה תיאור עסקי החברה , "(תקנות פרטי התשקיף)להלן: " 1969-התשכ"ט

במרץ  31יום בשפורסם  2018דוח התקופתי של החברה לשנת הפניה לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( ב

 .("2018לשנת  הדוח התקופתי")להלן:  (2019-01-029344 אסמכתא: פר)מס 2019

 החברה בעסקי שחלו מהותיים וחידושים שינויים 6.2

לאחר פרסום הדוח התקופתי לשנת לפרטים בדבר שינויים וחידושים מהותיים שחלו בעסקי החברה  6.2.1

 לתשקיף.  9ראו בדוח אירועים המצורף לפרק , 2018

( 100%, חברת בת בבעלות מלאה )Ithaca Energy (UK) Limitedהתקשרה  2019במאי  29ביום  6.2.2

 :להלן) .Chevron North Sea Holdings Limited בשרשור של החברה, בהסכם עם חברת

, שבבעלות המוכרת Chevron North Sea Limitedממניותיה של חברת  100%"(, לרכישת המוכרת"

הים הצפוני בבריטניה. כויות בשיעורים שונים בנכסי נפט וגז הממוקמים באזור ואשר מחזיקה בז

(, 2019-01-053338)מספר אסמכתא:  2019במאי  30ראו דוח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים, 

 אשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.

מספר אסמכתא: ) 2019של שנת הראשון פרסמה החברה את דוח הביניים לרבעון  2019במאי  30ביום  6.2.3

"( הכולל, במסגרת חלק א', עדכון תיאור עסקי 2019רבעון ראשון דוח )להלן: "( 2019-01-053317

התאגיד, ובמסגרת דוח דירקטוריון לתקופה האמורה, התייחסות לשינויים וחידושים מהותיים אשר 

ולאחר תאריך הדוח. המידע  2019במרץ  31אירעו בעסקי החברה בשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 .מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה 2019 אשוןר רבעוןהאמור בדוח 

  הערכת עתודות ו/או משאבים מותנים ו/או משאבים מנובאים בנכסי הנפט של החברה 6.3

המשאבים המותנים , העתודותהערכת לא חל כל שינוי בתשקיף המדף, למועד  נכון 6.3.1

ביחס לנכסי הנפט הנזכרים להלן, כפי שהובאו בדוחות המפורטים  והמשאבים המנובאים

, ונכללים (SPE-PRMS)פטרוליום  משאבי לניהול המערכת לכללילהלן, אשר הוכנו בהתאם 

 : ההפניהבו על דרך 

)להלן:  Netherland, Sewell & Associates, Incשהוכן על ידי  2018במרץ  19דוח מיום  (1)

"NSAI)" ותנים והמנובאים בחזקת דלית לגבי המשאבים המ(I/13) 31, נכון ליום 

שפורסם השותפות של  2017, שצורף כנספח ד' לדוח התקופתי לשנת 2017בדצמבר 

הדוח התקופתי )להלן: " (2018-01-022209)מספר אסמכתא:  2018במרץ  21ביום 

, אשר המידע על פיו נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה. "(של השותפות 2017לשנת 

 , לא חל כל שינוי בפרטים הנ"ל.2018בדצמבר  31נכון ליום 

לגבי המשאבים המותנים והמנובאים  NSAIשהוכן על ידי  2018במרץ  19דוח מיום  (2)

בדצמבר  31המצוי בשטח המים הכלכליים של קפריסין, נכון ליום  12בנכס הנפט בלוק 

אשר המידע על פיו , השותפות של 2017 לשנתהתקופתי  לדוח 'ז כנספחצורף ש, 2017

 החברהתיאור עסקי : 6פרק 
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, לא חל כל שינוי 2018בדצמבר  31נכון ליום  .בתשקיף זה בדרך של הפניהנכלל 

 בפרטים הנ"ל.

לגבי עתודות ומשאבים מותנים במאגר  NSAIשהוכן על ידי  2019 במרץ 21דוח מיום  (3)

של  2018' לדוח התקופתי לשנת דשצורף כנספח , 2018בדצמבר  31לוויתן, נכון ליום 

: אסמכתא)מספר  2019 במרץ 24שותפות מוגבלת שפורסם ביום  –דלק קידוחים 

, אשר המידע "(של השותפות 2018הדוח התקופתי לשנת )להלן: " (2019-01-023982

 לל בתשקיף זה בדרך של הפניה.על פיו נכ

 מאגרבלגבי המשאבים המנובאים  NSAIשהוכן על ידי  2018במרץ  19מיום  דוח (4)

 של 2017 לשנתהתקופתי  לדוח 'ו כנספחשצורף , 2017בדצמבר  31 ליום נכון, לוויתן

בדצמבר  31נכון ליום  .בתשקיף זה בדרך של הפניהנכלל אשר המידע על פיו , השותפות

 חל כל שינוי בפרטים הנ"ל., לא 2018

כי לא חל  NSAIלפיו אישרה  ,NSAI-מ החברהשקיבלה לפרק זה מכתב  1נספח א'מצורף כ 6.3.2

בדצמבר  31, נכון ליום (I/12)העתודות בחזקת תמר  יה לגבישינוי מהותי באשר להערכות

של עתודות לגבי ה NSAIעל ידי  שהוכן 2019 פברוארב 19 מיוםבדוח  שפורטו, כפי 2018

, נכון תמר I/12( שבשטח חזקת South-Westפרויקט תמר )הכולל את מאגרי תמר ותמר 

אשר , השותפותשל  2018התקופתי לשנת  לדוח' ב כנספחשצורף , 2018בדצמבר  31ליום 

 . בתשקיף זה בדרך של הפניהנכלל המידע על פיו 

ם של הדוחות והמכתבים להכללת NSAI, מכתב הסכמה של פרק זהל 2'אנספח כ ףמצור 6.3.3

  .זה 6.3הנזכרים בסעיף 

כי לא  prouleSלפיו אישרה  ,prouleS-מ החברהשקיבלה לפרק זה מכתב  3נספח א'מצורף כ 6.3.4

 2019 במרץ 21מיום בדוח  שפורטוהעתודות כפי  יה לגביחל שינוי מהותי באשר להערכות

עתודות בפרויקטים לגבי "( Sproule" )להלן: Sproule International Limitedשהוכן על ידי 

 התקופתי לדוח' ג כנספחשצורף , 2018בדצמבר  31, נכון ליום .Ithaca Energy Incשל חברת 

 . בתשקיף זה בדרך של הפניהנכלל אשר המידע על פיו , 2018 לשנת

ם של הדוחות והמכתבים להכללת Sproule, מכתב הסכמה של פרק זהל 4'אנספח כ ףמצור 6.3.5

  .זה 6.3הנזכרים בסעיף 

 קשורות ו פרטים אודות חברות בנות 6.4

 2017בשנים  ציון רווחיהןעל ידי החברה, בעיקריות המוחזקות  לפרטים אודות חברות בנות וקשורות

החברה  ההדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלופרטים בדבר , לפני הפרשה למס ואחריה, 2018-ו

פרטים המובאים בהתאם בראו  ,2018-ו 2017בשנים לקבל מכל חברה כאמור  תזכאי איאו שה

 2017ובדוח התקופתי של החברה לשנת  2018לשנת בדוח התקופתי  הדוחותלתקנות  13 -ו 11לתקנות 

הדוח התקופתי לשנת )להלן: " (2018-01-031177 :אסמכתא פר)מס 2018במרץ  28שפורסם ביום 

 . הפניהשל דרך בתשקיף בהכלול בו מובא , אשר המידע "(2017
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 המחזיקים הנוספים בחברות הקבוצה 6.5

מהון  25%-להלן פירוט שמות המחזיקים, למיטב ידיעת החברה ומנהליה, אשר מחזיקים בלמעלה מ

המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בנות או קשורות 

  :עיקריות של החברה

 

החברה שם 
 המוחזקת

 החזקות המחזיק הנוסף החזקות החברה

שיעור 
בזכויות ההון 
של החברה 

 המוחזקת

שיעור בזכויות 
ההצבעה של 

החברה 
 המוחזקת

שם המחזיק 
 הנוסף

שיעור 
בזכויות 
ההון של 
החברה 
 המוחזקת

שיעור בזכויות 
ההצבעה של 

 החברה המוחזקת

דלק מערכות 
 37.47% 37.47% אגמון גיל 22.50% 22.50% רכב בע"מ

איי.די.אי 
 20% 20% מהולדינגס בע"

 מים אלפא
, פרטנרס
 שותפות
 מוגבלת

50% 50% 

, 2 מים אלפא
 שותפות
 מוגבלת

30% 30% 

 

 הסברי הדירקטוריון 6.6

א)א( לתקנות פרטי התשקיף, הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה 44-ב ו6בהתאם לתקנות 

על מצב  ןדוח הדירקטוריו)התקופתי ב' לדוח לפרק מובאים בדרך של הפניה  2018בדצמבר  31ליום 

 .(ענייני התאגיד
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 לתשקיף  6לפרק  2, א'1א' נספחים

 

 NSAI מכתבי

  



 

 

May 29, 2019 
 
 
 
 
Delek Group Ltd.  
19 Aba Eban Boulevard 
Herzelia 4612001 
Israel 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
This no material change letter is regarding new well data for certain gas properties in Tamar and Tamar Southwest 
Fields, located in the Tamar Lease I/12, offshore Israel.  Since our report dated February 19, 2019, we, Netherland, 
Sewell & Associates, Inc. (NSAI) have received daily well production data through May 26, 2019.  This daily well 
production data has been reviewed by NSAI and it is our opinion that there are no material changes to our production 
profile for each category and our proved, proved plus probable, and proved plus probable plus possible reserves 
referenced in our February 19 report.  
 
The February 19 report sets forth our estimates of the proved, probable, and possible reserves and future revenue, 
as of December 31, 2018, to the Delek Drilling Limited Partnership working interest in certain gas properties located 
in Tamar and Tamar Southwest Fields, Tamar Lease I/12, offshore Israel. 
 

 

Sincerely, 
 

NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
 
 

 By:  _____________________________________  
   Danny D. Simmons, P.E. 
   President and Chief Operating Officer 
 
  
 
RBT:MAG 

 
 
 
 
 



 

 

 
May 29, 2019 

 
 
 
 
Delek Group Ltd.  
19 Abba Eban Boulevard 
Herzelia 4612001 
Israel 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
As independent consultants, Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) hereby grants permission to Delek Group 
Ltd. (Delek Group) to use the following NSAI reports issued to Delek Drilling Limited Partnership (Delek Drilling) or 
Delek Group, as applicable in the Shelf Prospectus of Delek Group to be published in May 2019 and in public 
reports to be filed with the Israel Securities Authority and the Tel Aviv Stock Exchange (including by way of 
reference):   
 
 
The report dated February 19, 2019, sets forth our estimates of: 

 The proved, probable, and possible reserves and future revenue, as of December 31, 2018, to the Delek 
Drilling working interest in certain gas properties located in Tamar and Tamar Southwest Fields, Tamar 
Lease I/12, offshore Israel. 

The report dated March 21, 2019, sets forth our estimates of: 

 The proved undeveloped, probable, and possible reserves and future revenue, as of December 31, 2018, 
to the Delek Drilling working interest in certain gas properties located in Leviathan Field, Leases I/14 and 
I/15, offshore Israel.  The March 21 report also sets forth our estimates of the contingent resources and 
cash flow, as of December 31, 2018, to the Delek Drilling working interest for these properties. 

The reports dated March 19, 2018, set forth our estimates of: 

 The unrisked prospective resources, as of December 31, 2017, to the Delek Drilling working interest, in two 
prospective reservoirs located in the Leviathan Deep Prospect, offshore Israel. 

 The unrisked contingent and prospective gas resources, as of December 31, 2017, to the Delek Drilling 
working interest in a discovery and prospects located in the Dalit Discovery area, offshore Israel. 

 The unrisked contingent and prospective resources, as of December 31, 2017, to the Delek Drilling working 
interest for the discovery and prospective reservoirs located in the Aphrodite Discovery, Cypriot Block 12, 
offshore Cyprus. 

In addition, NSAI hereby grants permission to Delek Group to use our No Material Change letter dated May 29, 
2019, which sets forth our opinion that there are no material changes to our production profiles for each category 
and our proved, proved plus probable, and proved plus probable plus possible reserves referenced in our February 
19, 2019, report for properties located in Tamar and Tamar Southwest Fields, issued to Delek Drilling. 



 

 

As of the date hereof, nothing has come to our attention that could cause us to make any material revisions in our 
reports or in our conclusions based on data available when our reports were prepared.  

 

Sincerely, 
 

NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
 
 

 By:  _____________________________________  
   Danny D. Simmons, P.E. 
   President and Chief Operating Officer 
 
  
 
RBT:MAG 
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 לתשקיף  6לפרק  4א' ,3א' נספחים

 

 SPROULE מכתב

 
 

 
 

  



Sproule 

Delek Group Ltd 

19, Abba Eban blvd. P.O.B 2054 

Herzliya 4612001 , Israel 

Re: Indication of No Material Change 

Dear Leora Pratt Levin : 

May 29, 2019 

This no material change letter is regarding new data for the oil and gas properties of Ithaca Energy Inc. that 

were evaluated in our independent report dated March 21, 2019 ("March Report"). 

The March Report is effective as of December 31, 2018. It consists of an evaluation of the petroleum and 

natural gas reserves and independent appraisal of the economic value of these reserves of the Company's 

interests located offshore United Kingdom. 

Ithaca Energy Inc. has represented to us that they have reviewed additional data received since December 

31, 2018, and it is their opinion that there is no material change to Ithaca's Total Gross Working Interest proved 

plus probable reserves or associated production profiles as referenced in our March Report. 

As of the date hereof, nothing has come to our attention that would cause us to make any material revisions 

in our reports or in our conclusions based on the data available when the reports were prepared. 

If you have any questions, do not hesitate to contact the undersigned. 

Sincerely, 

Scott W. Pennell, P.Eng. 

Senior VP, Engineering and Director 

P:UTHACA YE2018 70965\REPORnCONSENT LETTERS AND DOCUMENTSIMAY 29\NO MATERIAL CHANGE LETTER · 2019 05 23.DOCX 

140 Fourth Avenue SW, Suite 900 

Calgary, AB, Canada T2P 3N3 

Sproule.com 

T +1 403 294 5500 F +·[ 403 294 5590 TF +1 877 777 6135 



Sproule 

Delek Group Ltd. 

19, Abba Eban BLVD. P.O.B. 2054 

Herzliya 4612001 , Israel 

May 29, 2019 

Attention: Leora Pratt Levin, VP & General Counsel 

RE: Consent for Filing of the Report and No Material Change Letter with the Israel Securities 

Authority 

Dear Leora Pratt Levin, 

We are the authors of the letter report entitled "Evaluation of the Petroleum and Natural Gas Reserves of Ithaca 

Energy Inc. As of December 31 , 2018", dated March 21, 2019 (the "Report"). It consists of an evaluation of the 

petroleum and natural gas reserves of Ithaca Energy Inc. ("Ithaca") interests located onshore and offshore 

United Kingdom. We are also the authors of the letter indicating No Material Change regarding new production 

data for the oil and gas properties of Ithaca dated May 29, 2019 (the "No Material Change Letter"). We also 

understand that Ithaca is a wholly owned subsidiary of Delek Group Ltd. ("Delek"). 

We hereby provide our consent, as requested, to allow Delek to include the Report and the No Material Change 

Letter in the Shelf Prospectus of Delek Group Ltd. to be published in May 2019 and in the public reports to be 

filed with the Israel Securities Authority (ISA) and the Tel Aviv Stock Exchange (TASE), subject to the 

requirement that the Report and the No Material Change Letters must be available in their entirety to any third 

party to whom they are provided, in order to ensure that any data and related evaluations in the Report and 

the No Material Change Letter are not presented in any misleading manner. 

Please advise should you have any questions with respect to the foregoing. 

Sincerely, 

Scott W. Pennell, P.Eng. 

Senior VP, Engineering and Director 

P:IJTHACA YE2016 70965\R EPORT\CONSENT LETIERS ANO DOCUMENTS\MAY 29\0 ELEK GROUP· CON SENT FOR FILING· 2019 05 23.0 0CX 

140 Fourt h Avenue SW, Su i te 900 

Ca lgary, AB, Canada T2P 3N3 

Sproule.com 

T +I 403 294 5500 F +1 403 294 5590 TF +1 877777 6135 
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 דירקטוריון החברה 7.1

, יצחק שרון )יו"ר הדירקטוריון( , ה"ה גבריאל לסטאודות חברי דירקטוריון החברהלפרטים 

אבי הראל, כרמית אלרואי, רוני מילוא )דירקטור בלתי תלוי(, יהודית טיטלמן זיידנברג )תשובה(, 

 2018לשנת  בפרק ד' לדוח התקופתיראו  )דירקטור חיצוני()דירקטורית חיצונית(, ושמעון דורון 

  .הכלול בו מובא בתשקיף בדרך של הפניה, אשר המידע (26)פירוט לפי תקנה 

 נושאי משרה בכירה אחרים 7.2

 פרק ד' לדוח התקופתיבנושאי המשרה הבכירה בחברה, שאינם דירקטורים, ראו לפרטים אודות 

, למעט מר על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניהאשר המידע , א(26)פירוט לפי תקנה  2018לשנת 

 30ביום  , הפניקס אחזקות בע"משל החברה מנכ"ל חברת הבתאייל לפידות אשר סיים את כהונתו כ

  .2019באפריל 

 לתשקיף זהעורכי דין  7.3

 אביב.-, תל98יגאל אלון עורכי דין, רח'  משרד ושות'רוזנברג הכהן אגמון ושות' 

 החשבון של החברהרואי  7.4

 .א', תל אביב144קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, דרך מנחם בגין 

 משרדה הרשום של החברה 7.5

 . 4672537, הרצליה פיתוח, 19רח' אבא אבן 

הוראות עיקריות מהוראות תקנון החברה המתייחסות לבחירת חברי דירקטוריון החברה, מינויים,  7.6

 8כהונתם ומילוי מקומם

 2017ביולי  25 מיוםתקנון ההתאגדות המעודכן של החברה, אותו פרסמה החברה במסגרת דוח מיידי 

"( כולל, התקנון" , המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה )להלן:(2017-01-076677: אסמכתא מספר)

 :המפורטות להלןאת ההוראות  לחברי הדירקטוריון ביחסבין היתר, 

 הנושא
הסעיפים 

 בתקנון

 חברי הדירקטוריון, דרכי מינויים וסיום כהונתם, זכותו של דירקטורמספר 

 למינוי דירקטור חליף תחתיו, זכותו של הדירקטור לשכר בגין כהונתו ומס'

 הדירקטורים החיצוניים המינימלי בדירקטוריון החברה ומשך כהונתם

77-69 

 ופיקוח עלסמכויות הדירקטוריון ותפקידיו, לרבות התוויית מדיניות החברה 

 ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו
79-78 

 ישיבות הדירקטוריון, לרבות, אופן זימון הישיבות, דרכי כינוסן, סדר היום

 בישיבות הדירקטוריון, המניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי ניהולה ואופן

 קבלת ההחלטות בה

90-80 

                                                      

ניתן לעיין בנוסח מלא של תקנון החברה באתר המגנ"א  .הנושאים המפורטים בסעיף זה להלן לקוחים מתקנון החברה 8
 .www.magna.isa.gov.il: של רשות ניירות ערך בכתובת

 : ניהול החברה7פרק 
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 הנושא
הסעיפים 

 בתקנון

 95-91 פעולתןהקמת ועדות הדירקטוריון, סמכויותיהן ואופן 

 מתן פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה, ביטוח אחריות נושא משרה,

 שיפוי בדיעבד של נושאי משרה בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנון

 והתחייבות מראש לשפות נושא משרה שתוגבל לאירועים ולסכום או לאמת

 מידה

130-127 

 

 –)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 26לפירוט הסדרים בנושא כמפורט בסעיף 

 4.2 עיףראו ס ,, שנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות חוק החברות1969-תשכ"טהמבנה וצורה(, 

 לתשקיף.
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 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 8.1

, לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר 2018-ו 2017לפרטים אודות התגמולים שניתנו בשנים  8.1.1

מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה ולבעלי ענין בחברה, לרבות 

בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  21תיאור עיקרי תנאי העסקתם, ראו פירוט בהתאם לתקנה 

 .2017ובפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  2018

א 29נושאי משרה בכירה בחברה, ראו תקנה לפרטים אודות פטור וכתבי שיפוי שניתנו ל 8.1.2

 .אשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה, 2018בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 

בפרק ד' לדוח התקופתי  22לפרטים אודות פוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה ראו תקנה  8.1.3

 .אשר המידע הכלול בהם מובא על דרך ההפניה, 2018לשנת 

התשקיף, נושאי המשרה ובעלי העניין פרסום ועד למועד  2018דצמבר ב 31לאחר יום  8.1.4

, 2018בדצמבר  31בחברה לא קיבלו תגמול כלשהו, אשר לא הוכר בדוחות הכספיים ליום 

  .2018בדצמבר  31בקשר עם כהונתם והעסקתם עד ליום 

 מדיניות תגמול 8.2

אודות מדיניות התגמול של החברה לנושאי משרה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של  לפרטים

 יםמידי ים, ראו דיווח2018באוקטובר  17ועודכנה ביום  2017באפריל  2ביום בעלי המניות של החברה 

)מספר  2018באוקטובר  7-ו (2017-01-025746)מספר אסמכתא:  2017במרץ  19 מימיםשל החברה 

 מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.  הם, אשר המידע על פי(2018-01-092961א: אסמכת

 עסקאות עם בעל שליטה 8.3

לפרטים אודות עסקאות עם בעל שליטה בחברה או שלבעל שליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, 

בשנתיים שקדמו למועד שהחברה, תאגידים בשליטתה ו/או חברות קשורות של החברה התקשרו בהן 

בפרק ד' לדוח התקופתי  22ראו פירוט בהתאם לתקנה , שקיף, או שהינן בתוקף במועד התשקיףהת

מובא  הןעל פי, אשר המידע 2017בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  22ובהתאם לתקנה  2018לשנת 

 הפניה. של דרך בתשקיף זה ב

 ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה החזקת ניירות ערך על 8.4

למיטב ידיעת החברה ומנהליה  בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברהלפרטים 

סמוך למועד פרסום התשקיף ובתאריך , ו/או חברות בנות ו/או קשורותבניירות ערך של החברה 

וח מיידי של החברה יודלתשקיף זה ו 3לפרק  3.4סעיף  , ראועשר חודשים למועד האמור-שקדם בשנים

על פיו מובא בתשקיף זה , אשר המידע (2018-01-035905אסמכתא:  פר)מס 2018באפריל  9מיום 

 .בדרך של הפניה

  

 : בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה8פרק 
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  דוחות כספיים 9.1

מבנה וצורה(,  -)פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  ב לתקנות ניירות ערך60-ב ו6בהתאם לתקנות  9.1.1

 : נכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה"(, תקנות פרטי תשקיף)להלן: " 1969-התשכ"ט

בתשקיף , הנכללים 2018בדצמבר  31ליום הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה  .א

 במרץ 31 ביום שפורסם, 2018זה בדרך של הפניה לפרק ג' לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 "(.2018הדוח התקופתי לשנת " ( )להלן:2019-01-029344: אסמכתא פר)מס 2019

, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ג לתקנות ניירות ערך 9על המידע הכספי הנפרד לפי תקנה  הדוח .ב

הנכלל בתשקיף זה בדרך של , 2018של החברה לשנת  ("תקנות הדוחותלהלן: ") 1970-התש"ל

 ת(.ג לתקנות הדוחו9מידע כספי נפרד לפי תקנה ) 2018י לשנת ג' לדוח התקופתהפניה לפרק 

הדוח  הפניהשל דרך בנכלל בתשקיף זה ה לתקנות פרטי תשקיף, 60-ב ו6לתקנות  בהתאם .ג

בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה לשנת  השנתי

י לדוח התקופת 'הלפרק בתשקיף זה על דרך ההפניה ב לתקנות הדוחות נכלל 9תקנה  לפי 2018

 .2018לשנת 

נכללים בתשקיף זה בדרך של , 2019במרץ  31הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום  9.1.2

 2019 במאי 30ראו דיווח מיידי מיום , 2019 שנתשל  הראשוןהפניה לדוח הרבעוני של החברה לרבעון 

 "(.2019 ראשוןדוח רבעון "()להלן: 2019-01-053317מספר אסמכתא: )

ד לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים של החברה ליום 38הדוח על המידע הכספי הנפרד לפי תקנה  9.1.3

 .2019 ראשוןנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח רבעון  2019במרץ  31

 מכתב הסכמה של רואה חשבון המבקר של החברה 9.2

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, שבו נכללת הסכמתו כנספח לפרק זה מצורף 

ואת דוחות הסקירה, לכלול בתשקיף המדף, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה חשבון המבקר 

  הפניה.של דרך בלעיל, הנכללים בתשקיף  9.1, כאמור בסעיף לפי העניין

  דוח אירועים 9.3

ף, מצורף כנספח לפרק זה דוח אירועים, כהגדרתו בסעיף ב)ב( לתקנות פרטי תשקי60בהתאם לתקנה 

של החברה לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים  56

 .2018בדצמבר  31ליום 

 

  

 דוחות כספיים ודוח אירועים: 9פרק 
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 2019, מאיב 29
 לכבוד

 הדירקטוריון של
 קבוצת דלק בע"מ 

 19אבא אבן 
 הרצליה

 
 ,.נ.א.ג
 

החברה(  -להלן ) מ"בע קבוצת דלק של מדף תשקיף הנדון:
 2019 מאיהמיועד להתפרסם בחודש 

 

תשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו בהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( 
 המפורטים להלן:  

 

 31על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  2019במרס,  31החשבון המבקר מיום  הדוח רוא .1
 .2018 ,בדצמבר 31 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 2017-ו 2018בדצמבר 

על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים  2019במרס,  31החשבון המבקר מיום  הדוח מיוחד של רוא .2
לפי  2018 ,בדצמבר 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017-ו 2018בדצמבר  31

 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל9תקנה 

על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  2019במרס,  31חשבון המבקר מיום הרואה  דוח .3
 .2018 ,בדצמבר 31החברה ליום 

 2019במרס,  31על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  2019במאי,  29דוח סקירה מיום  .4
 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

על תמצית המידע הכספי ביניים הנפרד של  2019במאי,  29רואה החשבון המבקר מיום דוח מיוחד של  .5
ד' 38ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך לפי תקנה  2019במרס,  31החברה ליום 

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 .2019דף של החברה המיועד להתפרסם בחודש מאי תשקיף המבאנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון

 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

 פורר גבאי את קסירר קוסט

, א'144דרך מנחם בגין   

  6492102אביב -תל
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 דוח אירועים
-ט"וצורה(, התשכ מבנה - התשקיף וטיוטת התשקיף )פרטי ערך ניירות ב)ב( לתקנות60בהתאם לתקנה 

המפרט אירועים מהותיים,  א לתקנות פרטי תשקיף,56, כהגדרתו בתקנה , להלן דוח אירועים1969

 מועד שלאחר בתקופה"( החברה"מ )להלן: "בע דלק קבוצתב ,המקובלים החשבונאותכהגדרתם בכללי 

 מועדל בסמוך( ועד 2019 במרץ 31)אשר נחתמו ביום  2018בדצמבר  31 ליום הכספיים תהדוחו חתימת

 :התשקיף

בדצמבר  31 ליום הכספיים הדוחות חתימת מועד לאחר מהותיים אירועים אירעו לא התשקיף למועד נכון

 להלן:, וזאת למעט כמפורט (2019 במרץ 31)אשר נחתמו ביום  2018

התקבל מכתב ממשרד האנרגיה בדבר מקדמות תמלוגים בפרויקט ים תטיס  2019במרץ  31ביום  .1

 . 9.36%יעמוד על  2019לפיו נקבע כי שיעור התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות בשנת  2019לשנת 

שותפות מוגבלת  –קידוחים  דלקאודות כתב תביעה ובקשה לצו זמני שהגישו המפקחים כנגד לפרטים  .2

החברה, דלק מערכות , השותף הכללי בשותפות ובעלות התמלוג )הכוללות את "(השותפותן: ")להל

הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים  של )ג(6 ביאורראו  (,( בע"מ2012ודלק תמלוגים ) אנרגיה בע"מ

 .2019 ראשון רבעון לדוח הפניה של בדרך זה בתשקיף הנכללים 2019במרץ  31של החברה ליום 

בדבר בחירת הצעת שותפי לוויתן כזוכה בבקשה לקבלת הצעות לאספקת גז שותפות הלעניין הודעת  .3

 פר)מס 2019באפריל  7"(, ראו דוח מיידי מיום ההליך התחרותיטבעי לחברת החשמל )להלן: "

לעניין עתירה . שר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניהא(, 2019-01-033622אסמכתא: 

לבית המשפט  2019באפריל  18מנהלית, בקשה לדיון דחוף בעתירה ולמתן צו ביניים, אשר הוגשו ביום 

, שותפות מוגבלת, תמר פטרוליום 2ידי חלק משותפי תמר )ישראמקו נגב -אביב, על-המחוזי בתל

, "(העותריםבע"מ, דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת, ואוורסט תשתיות, שותפות מוגבלת( )להלן: "

ורציו חיפושי נפט  .Noble Energy Mediterranean Ltdכנגד חברת החשמל ושותפי לוויתן )השותפות, 

 18"(, בקשר עם ההליך התחרותי, ראו דוח מיידי מיום המשיבים(, שותפות מוגבלת( )להלן: "1992)

ך של שר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרא(, 2019-01-039244אסמכתא:  פר)מס 2019באפריל 

הוגשו תגובות המשיבים למתן צו ביניים  2019במאי  6בהתאם להחלטת בית המשפט, ביום  .הפניה

הגישו המשיבים את  2019במאי  19ביום . 2019במאי  14ותשובת העותרים לתגובות הוגשה ביום 

הגישה חברת החשמל הודעה לבית המשפט לפיה יש לראות  2019במאי  20תגובתם לעתירה וביום 

ודיון בבקשה לצו ביניים דיון מוקדם בעתירה תגובה לעתירה לגופה.  2019במאי  6ובתה מיום בתג

 .2019ביוני  3ליום  ונקבע

ניתן תוקף של פסק דין להסדר גישור עליו הסכימו הצדדים, קרי בעלי הזכויות  2019באפריל  11ביום  .4

לפי הסדר ני הנפט במשרד האנרגיה. "ערן" עובר לפקיעתו, שר האנרגיה והממונה על עניי/353ברישיון 

( וכן 22%( לבין שטח רשיון ערן )78%יחולק בין שטח חזקת תמר ) South Westהגישור מאגר תמר 

בהתאם לבעלי הזכויות ברשיון ערן.  24%-למדינה ו 76%הזכות בשטח רשיון ערן תחולק ביחס של 

הודיעו שותפי תמר לשר האנרגיה כי הם מושכים את הערעור על החלטת  2019במרץ  25לכך, ביום 

 .SWהממונה על הנפט בנוגע לאישור תכנית הפיתוח של מאגר תמר 

בדבר ממצא גז  2019באפריל  15"( מיום 'יאןאנרג)להלן: " Energean Oil & Gas plcלעניין הודעת  .5

 I/17"כריש צפון" שבשטח חזקת  ( בקידוח האקספלורציה שבוצע בפרוספקטDiscoveryטבעי )
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 )להלן (2019-01-037006)מספר אסמכתא:  2019באפריל  15"כריש", ראו דוח מיידי של החברה מיום 

כי המונחים  יובהראשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה. "(, הדיווח: "בסעיף זה

וחיה הפומביים ולחברה אין גישה ישירה 'יאן בדיואנרגשהוצגו בדיווח הם מונחים כפי שדווחו על ידי 

כי הנתונים  יצויין'יאן. עוד אנרגלמידע ולא בדקה ואינה יכולה לבדוק את הנתונים שדווחו על ידי 

 Petroleum Resources Management System"-אינם בהתאם ל  ,Gas in Placeבדיווח, לרבות נתוני 

(2007)( "PRMSוהם אינם פרטים הנדרשים מפורש ) ות בדרישות הגילוי המפורטות בתוספת

. אין 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

 נדרשים בדיווח וכאמור מהפרוספקט מסחרית הפקה להפיקללמוד מהאמור בדיווח כי ניתן יהיה 

 .הפקה ברת מסחרית לתגלית הממצא להפיכת נוספים תנאים

, חברת בת בבעלות מלאה של החברה Ithaca Energy (UK) Limitedלעניין השתתפותה של חברת  .6

"(, בהליך להגשת הצעות לרכישת חברת נכסי נפט וגז טבעי בים הצפוני ראו דוח איתקה)להלן: "

( אשר המידע על פיו 2019-01-040285)מספר אסמכתא:  2019באפריל  28מיידי של החברה מיום 

חתמה איתקה על הסכם לביצוע הרכישה  2019במאי  29ביום  יף זה בדרך של הפניה.מובא בתשק

 2019במרץ  31הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום  של ח'5 ביאורראו  כאמור,

 .2019 ראשון רבעון לדוח הפניה של בדרך זה בתשקיף הנכללים

שותפות ביחד עם יתר שותפיה במאגר אפרודיטה בקפריסין תכנית ההגישה  2019במאי  8 ביום .7

לאישור ממשלת קפריסין. תכנית הפיתוח המעודכנת כאמור דומה  אפרודיטהמעודכנת לפיתוח מאגר 

 .2018לשנת  )יא( לדוח התקופתי1.7.10במהותה לתוכנית הפיתוח המתוארת בסעיף 

 13, ראו דוח מיידי של החברה מיום .Tau ,GulfSlope Energy, Incלעניין הודעת המפעיל בקידוח  .8

אשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של (, 2019-01-045886)מספר אסמכתא:  2019במאי 

 .הפניה

 Centerbridge Partnersהחברה לבין תאגידים שבשליטת  ביןנחתם הסכם מחייב  2019במאי  23ביום  .9

LP  ו- Gallatin Point Capital LLC  מהון מניות הפניקס אחזקות בע"מ בתמורה  32.5%-כ למכירת

במאי  23ראו דוח מיידי של החברה מיום מיליארד ש"ח. לפרטים נוספים,  1.72 -לסכום כולל של כ

 .(, אשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה2019-01-043695)מספר אסמכתא:  2019

העסקה למכירת השלמת בדבר  2018בדצמבר  31ליום  הכספייםדוחות טו' ל10בהמשך לאמור בביאור  .10

הרווח שנבע לקבוצה  ,("איי.די.אי." :מהון המניות של איי.די.אי הולדינגס בע"מ )להלן 30%-כ

 מליוני ש"ח )לאחר השפעת המס(. 125-הסתכם בסך של כאיי.די.אי כתוצאה ממכירת מניות 

התפטרות מנכ"ל השותף בדבר , 2018בדצמבר  31ליום יג' לדוחות הכספיים 10בהמשך לאמור בבאור  .11

בתוקף "( פטרוליום תמרבע"מ )להלן: "הכללי של השותפות מכהונתו כדירקטור בתמר פטרוליום 

חדלה  ,בתמר פטרוליוםהשותפות ובהתחשב בשיעור זכויות ההצבעה של  2019במרס,  6מיום 

לטפל בהשקעתה השותפות הפסיקה השפעה מהותית בתמר פטרוליום ומשכך  שותפותמלהתקיים ל

בתמר פטרוליום כהשקעה המטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני והחלה לטפל בה כנכס פיננסי 

 134-שיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאור האמור, הקבוצה רשמה הפסד בסך של כ

פטרוליום לפי שווי הוגן )שווי מיליון דולר( שנבע בעיקרו מרישום ההחזקה בתמר  36.6-מיליון ש"ח )כ

 מליוני ש"ח. 80 -שוק( במועד ההתפטרות. חלק בעלי מניות החברה בהפסד האמור הסתכם בכ
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אשר ישולם בחודש יוני  ש"חמיליוני  120-הכריזה החברה על דיבידנד בסך של כ 2019במאי  29ביום  .12

2019. 
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 2019במאי  30, תל אביב

 
 לכבוד

 דלק בע"מקבוצת 
  19אבא אבן רח' 

 הרצליה פיתוח
 

 א.ג.נ.,

 

 (, בהתאמה"החברה"-ו "תשקיף המדף"דלק בע"מ )להלן: קבוצת תשקיף מדף של  הנדון:

תשקיף בלבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי לדעתנו הדירקטורים של החברה מונו כדין, ושמותיהם נכללים 

 המדף.

  .של החברה תשקיף המדףבאנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל 

 

 

 בכבוד רב,

 רן פלדר, עו"ד רן שלום, עו"ד

 דין-רוזנברג הכהן ושות', עורכיאגמון ושות', 
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 הוצאות הנפקה 11.1

, החברה לא נשאה בהוצאות כלשהן ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה מלבד 11.1.1

קיבלה על עצמה התחייבויות לשלם של החברה מכוחו ולא  בקשר עם הצעת ניירות ערך

 .האמורים ניירות הערךעמלה על 

במועד גיוס הון על פי דו"ח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה, אם וככל שיפורסם, תהיינה  11.1.2

לחברה הוצאות נוספות, הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דו"ח הצעת המדף. 

למתן היתר לפרסום תשקיף(,  א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה4בהתאם לסעיף 

, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום 2005-התשס"ו

תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח 

 הצעת המדף בסכומים ובמועדים הקבועים בתקנות כאמור. 

ים האחרונות דמי עמילות בקשר לחתימה או החברה לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתי 11.1.3

, למעט עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים החתמה על ניירות ערך שהנפיקה

וכן עמלות למפיצים, ששולמו בקשר עם ההנפקות לציבור על פי דוחות הצעת מדף, 

 , המפורטות להלן: 2016במאי  31נושא תאריך של החברה מדף המכוח תשקיף שפורסמו 

בפברואר  21'( של החברה בהתאם לדוח הצעת מדף מיום לאהרחבת אגרות החוב )סדרה 

בפברואר  11'( על פי דוח הצעת מדף מיום לדהנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ; 2017

2018. 

 הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים 11.2

ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא , החברה לא הקצתה המדף בשנתיים שקדמו לתאריך תשקיף

 .בתמורה למזומנים

 עיון במסמכים 11.3

וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת הכלולים בתשקיף  , מההיתר לפרסומו,העתקים מתשקיף זה

בנוסף, עותק מהתשקיף  ה הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילות.במשרדעומדים לעיון זה 

 .www.magna.isa.gov.ilות ניירות ערך שכתובתו מפורסם באתר האינטרנט של רש
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 :החברה

_____________________________ 

 בע"מדלק קבוצת 

 

 

 :הדירקטורים

 גבריאל לסט 

  

 יצחק שרון )תשובה( 

  

 אבי הראל 

  

 כרמית אלרואי 

  

 רוני מילוארון  

  

 יהודית טיטלמן זיידנברג 

  

 שמעון דורון 
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