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קבוצת דלק בע"מ
("החברה")
 19באוקטובר2020 ,
לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב 65543

ג.א.נ,.
הנדון :הנפקה אפשרית למשקיעים מסווגים ,המובטחת בתמלוגי-על מפרויקט לוויתן  -דירוג
בהמשך לאמור בדוח המיידי מיום  8באוקטובר  ,2020מס' אסמכתא ,2020-01-109698 :בדבר
הנפקה אפשרית למשקיעים מסווגים המובטחת בתמלוגי-על מפרויקט לוויתן ,החברה מתכבדת
להודיע בזאת כי ביום  19באוקטובר  2020פרסמה  Fitch Ratingsדירוג בינלאומי של )B+(EXP

לאגרות חוב של דלק תמלוג על לוייתן בע"מ (להלן" :דלק תמלוג") ,אשר יוצעו למשקיעים מוסדיים
מסווגים זרים וישראלים ,בערך נקוב כולל של כ 180 -מיליון דולר ארה"ב שיובטחו בשעבוד של
תמלוגי-על המגיעים לחברה ולדלק מערכות אנרגיה בע"מ מחלקה של דלק קידוחים – שותפות
מוגבלת בפרויקט לוויתן ויועברו לדלק תמלוג ,בהתאם למתווה המפורט בדוח המיידי מיום 8
באוקטובר ( 2020מס' אסמכתא.)2020-01-109698 :
ככל שההנפקה תצא לפועל ,מלוא כספי תמורת ההנפקה ,בניכוי הוצאות וכרית להבטחת תשלומי
ריבית כמקובל ,יועברו לחשבון הנאמנים לאגרות החוב של החברה ,וישמשו לטובת פירעון תשלומי
החברה הקרובים למחזיקי אגרות החוב ,בהתאם להוראות סעיף  6.1.5לתיקון שטר הנאמנות
בתוקף מיום .17.6.2020
מצ"ב כנספח לדיווח זה דוח הדירוג המלא שפורסם על ידי .Fitch Ratings
מודגש שהיקף ההנפקה ,עיתויה וכל יתר תנאיה טרם נקבעו והם מותנים ,בין היתר ,בתנאי השוק
ובגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה.
המידע שנכלל בדיווח זה ,אינו מהווה הצעה לרכישה או מכירה של אגרות החוב או ניירות ערך
אחרים כלשהם של החברה ו/או של המנפיקה או של כל תאגיד אחר ,והאמור בו אינו מהווה
המלצה או חוות דעת.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – המידע המפורט לעיל ,ביחס להנפקה האפשרית של אגרות
החוב ,לרבות ביחס להיקף ,העיתוי ומבנה ההנפקה ,מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר אין כל ודאות כי יתממש כלל ,או שעשוי להתממש באופן
השונה מהותית מהאמור לעיל ,וזאת עקב גורמים שונים לרבות התנאים בשווקים הפיננסים לאור
התמשכות משבר הקורונה והשלכותיו ,וההיענות של משקיעים פוטנציאליים להצעת אגרות החוב
או עקב סיבות אחרות.
The Bonds to be offered have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities laws of
any other jurisdiction and may not be offered or sold, directly or indirectly, in the
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United States or to or for the account or benefit of U.S. persons, as such term is
defined in Regulation S of the Securities Act, absent registration or unless
pursuant to an applicable exemption from the registration requirements of the
Securities Act and any other applicable securities laws. The Bonds will be offered
subject to prevailing market and other conditions, and there is no assurance that
the Offering will be completed or, if completed, as to its terms. This report does
not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the Bonds, nor
shall it constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which such
offer, solicitation or sale would be unlawful.
This report does not constitute and shall not, in any circumstances, constitute a
public offering nor an invitation to the public in connection with any offer within
the meaning of the Directive 2003/71/EC (the “Prospectus Directive”), as
implemented in Member States of the European Economic Area (the “EEA”), and,
once fully effective, under Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus
Regulation”). The offer and sale of the Bonds will be made pursuant to an
exemption under the Prospectus Directive and, once fully effective, under the
Prospectus Regulation, from the requirement to produce a prospectus for offers
of securities.
This report does not constitute an offer of securities to the public in the United
Kingdom and is directed solely at persons who (i) are outside the United Kingdom,
(ii) are investment professionals, as such term is defined in Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as
amended (the “Financial Promotion Order”), (iii) are persons falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Financial Promotion Order, or (iv) are persons to
whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the
meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in
connection with the issue or sale of any Bonds may otherwise lawfully be
communicated or caused to be communicated (all such persons together being
referred to as “relevant persons”). This communication must not be acted on or
relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment
activity to which this communication relates is available only to relevant persons
and will be engaged in only with relevant persons. Any person who is not a relevant
person should not act or rely on this communication or any of its contents.

,בכבוד רב
קבוצת דלק בע"מ
:ידי-על
 משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי,תמיר פוליקר
 יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה,ליאורה פרט לוין

