
 

 2021, באפריל 7

 בע"מ   קבוצת דלק

 "( החברה)"

 מדף  הצעת דוח

  , "(תשקיף המדף)להלן: "( 2019-01-053992)מס' אסמכתא:  31.5.2019 מיום החברה של מדףה תשקיף פי-על

,  "(מדף  הצעת  תקנות: "להלן )  2005-ו "תשס(,  ערך  ניירות  של  מדף  הצעת)  ערך  ניירות  תקנות  להוראות  ובהתאם

בבורסה לניירות ערך בתל אביב    למסחר  ולרישום  להנפקה   מדף  הצעת  דוח  בזאת  לפרסם   החברה  מתכבדת

 (.  "הדוחאו " ״המדף  הצעת דוחלהלן: ״) להלן המפורטים הערך ניירות של "( הבורסהבע"מ )להלן: "

  צוין   כן  אם  אלא,  המדף  בתשקיף  להם  שניתנה  המשמעות  בו  המובאים  למונחים  תיוחס  המדף  הצעת  בדוח

 .אחרת

   ניירות הערך המוצעים .1

ש"ח ע.נ. כל   1מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות  63,400עד על פי דוח זה מוצעות לציבור 

 ;", לפי העניין(ניירות הערך המוצעים"" או רגילותהמניות האחת )להלן: "

 ( 1167857: )מס' מכרזהמוצעים ניירות הערך אופן הצעת   .2

בדרך של  "(,  היחידותביחידות כמפורט להלן )להלן: "  לציבורעל פי דוח זה  ניירות הערך מוצעים   2.1

   - ב  ,2007–תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"זכהגדרתה ב  אחידה  הצעה

  ומחירה   יחידה  כל  הרכבאשר  כ,  "(המכרזמחיר היחידה )להלן: "   על  מכרז  של  בדרך,  חידותי  3,170

 : כדלקמן הם

 ש"ח  3,160 למניה  "חש 158רגילות במחיר של   מניות 20
  
  ======= 

 "ח ש 3,160 ליחידה  מזעריה המחיר

 "(.  ליחידה  זערי המחיר המ ש"ח ליחידה )להלן: " 3,160  -קבע במכרז לא יפחת מימחיר היחידה ש

 החתימות  רשימת 2.2

יום  אותו  ותיסגר ב,  11:30  בשעה  2021  ,באפריל  7  ביום   תפתח  יחידותה החתימות לרכישת    רשימת

  שמועד   ובלבד(,  , בהתאמה"החתימות  רשימת  סגירת  מועד"  -ו  "יום המכרז"  )להלן:  18:30בשעה  

ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד    שעות  שבע  תום  לפני  לא   יהיה  החתימות  רשימת  סגירת

 . פרסום דוח הצעת המדף

בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים מבלי   החברה רשאית לבטל את ההצעה לציבור

לחברה,   שניתנו  ההזמנות  כל  את  יראו  כאמור  במקרה  לכך.  בקשר  טענה  כל  למשקיעים  שתהיה 

 כבטלות. 
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 החשבון המיוחד והקצאת היחידות   2.3

סמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה )להלן:   2.3.1

"( וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו. החשבון המיוחד ישמש החשבון המיוחד"

   שיתקבלו ממזמיני ניירות הערך המוצעים. כספיםהפקדת הל

הח 2.3.2 בשם  ההנפקה  רכז  ידי  על  בלעדי  באופן  ינוהל  המיוחד  בהתאם  החשבון  ועבורה  ברה 

התשכ"ח ערך,  ניירות  חוק  "   1968-להוראות  המיוחד  ערך  ניירות  חוק)להלן:  בחשבון   .)"

בחלקן.   או  במלואן  החברה,  ידי  על  נענו  אשר  הבקשות  בגין  שישולמו  הכספים  יופקדו 

ניירות הערך המוצעים  החברה תהיה רשאית לראות את קבלת התמורה   רכז עבור  בידי 

 בלה בידיה. ההנפקה, כאילו התק

ה  2.3.3 בחשבון  שיצטברו  לא   מיוחדכספים  נזילים,  בפיקדונות  ההנפקה  רכז  ידי  על  יושקעו 

 . כן  שיתאפשר ככלצמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי, 

בצהריים ביום המסחר השני שלאחר    12:00לחברה, לא יאוחר מהשעה  יעביר  רכז ההנפקה   2.3.4

ה שיוותרו  מכרזיום  הכספים  יתרת  את  נצברו ,  אשר  הפירות  בצירוף  המיוחד,  בחשבון 

העברת    בגינם, כנגד  בנק    תעודותוזאת  של  לרישומים  לחברה  המוצעות  המניות  בגין 

זיכוי חבר הבורסה על פי הוראות  , ו "(החברה לרישומיםן: "בע"מ )להל  דיסקונט לישראל 

 רכז ההנפקה.  

  הגשת הבקשות והליכי המכרז 2.4

במכרז   2.4.1 היחידות  לרכישת  "הבקשות  לחברה   "(הבקשות )להלן:    בנק באמצעות  יוגשו 

"( או  רכז ההנפקה )להלן: "  אביב  תל ,  38  הלוי   יהודהבע"מ, שכתובתו:    לישראל   דיסקונט

לא  ,"(המורשים לקבל הזמנותבאמצעות סניפי בנקים או חברים אחרים בבורסה )להלן: "

החתימות רשימת  סגירת  ממועד  המורשים   , יאוחר  אצל  להשיגם  שניתן  טפסים  גבי  על 

 לקבלת הזמנות. 

יום אם   2.4.2 ביום המכרז תיחשב כמוגשת באותו  כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות 

ובתנאי   החתימות,  רשימת  סגירת  למועד  עד  בקשות  לקבלת  המורשה  ידי  על  תתקבל 

קשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה,  שתועבר על ידי המורשה לקבלת ב

המועד : ")להלן(  17:30  )קרי עד השעה  עד לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת החתימות  

"(. בקשה שתתקבל אצל המורשים להגשת בקשות לאחר מועד סגירת  האחרון להגשה לרכז 

האחרון להגשה לרכז, לא  רשימת החתימות או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר המועד  

 . תיענה על ידי החברה

יפחתו   2.4.3 לא  אשר  שונים  יחידה  במחירי  בקשות  שלוש  עד  להגיש  רשאי  יהיה  מבקש  כל 

"ח, באופן שהמדרגה הראשונה בה  ש 1, וזאת במדרגות מחיר של דהיליח מהמחיר המזערי

ניתן    ליחידה  "חש  3,160במחיר של    איחידות היהניתן להגיש בקשות לרכישת   ולאחריה 

. בקשה שתנקוב  הלאה  וכןש"ח,    3,163ש"ח,    3,162ש"ח,    3,161להזמין יחידות במחיר של  

 במחיר שאינו שווה לאחת ממדרגות המחיר, תעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

את המחיר ליחידה    כןלרכוש ו  מבקשיחידות שהוא  ה את מספר    בבקשתו מבקש יציין    כל 2.4.4

. בקשה שהוצע בה מחיר ליחידה  ליחידה  המוצע על ידו אשר לא יפחת מהמחיר המזערי

 כבקשה שלא הוגשה.   ויראוה, תהא בטלה  ליחידה הנמוך מהמחיר המזערי
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של  2.4.5 כלשהו  חלק  לגבי  שתוגש  בקשה  בלבד.  שלמות  יחידות  לרכישת  בקשות  להגיש  ניתן 

בי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק  יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לג

היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות  

 הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל. 

הבקשות לרכישת היחידות הן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת  2.4.6

את   לקבל  המבקש  הערך  מצד  או  המוצעים  ניירות  מלאה  מהענות  כתוצאה  לו  שיוקצו 

תשקיף   תנאי  פי  על  המלא,  המחיר  את  ההנפקה  רכז  באמצעות  ולשלם  לבקשתו  חלקית 

המדף ודוח הצעת המדף, של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי תשקיף המדף 

 ודוח הצעת המדף לבקשתו. 

החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום    המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי 2.4.7

 מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם, במלואן, או בחלקן. 

 ביחד עם בן משפחתו הגר עמו.  –" מזמין" או "מבקש" 2.4.8

הבקשות על ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה תיעשה באמצעות שידור    העברת 2.4.9

  שתוגשנה מצעות כספת וירטואלית. הבקשות  הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, בא

האחרון   המועד  לאחר  המכרז  ביום  סגורות.  במעטפות  תועברנה  ההנפקה  לרכז  ישירות 

להגשה לרכז יוצגו הבקשות שבכספת, לרבות בקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה,  

  בנוכחות נציג החברה ורואה החשבון המבקר שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי 

 המכרז ובאותו מעמד יסוכמו ויעובדו תוצאת המכרז.  

רכז    10:00  לשעה  עד 2.4.10 ידי  על  הודעה  תימסר  המכרז,  יום  שלאחר  הראשון  המסחר  ביום 

ההנפקה, באמצעות המורשים להגשת בקשות, למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או  

מספר היחידות  בחלקן. ההודעה תציין את מחיר היחידה שנקבע במכרז, לפי העניין, את  

שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום  

בצהריים, יעבירו המבקשים באמצעות המורשים להגשת בקשות, לרכז   12:30עד השעה  

  בגין  מהם  המגיעה  התמורה  מלוא  את,  לעיל  2.3  בסעיף  כאמורההנפקה, לחשבון המיוחד  

 הזמנתם כאמור בהודעה.   היחידות לגביהם נענתה

 ערך  ניירות   לרשות  מיידי  בדוח  החברה  תודיע  המכרז  יום  שלאחר  הראשון  המסחר  ביום 2.4.11

 . המכרז תוצאות   על ולבורסה

 יחידה במכרז והקצאת היחידות למבקשיםלמחיר הקביעת  אופן  2.5

, "(המחיר האחיד)להלן: "  במחיר אחיד, תונפקנה  תענינהכל היחידות שבקשות לרכישתן   2.5.1

אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד עם בקשות  

שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי דוח  

 . הצעת המדף

 עשה כדלקמן: ית המוצעות לציבור הקצאת היחידות  2.5.2

  היחידות   של  הכולל  מהמספרהיה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות יפחת   2.5.2.1

במלואן, ובמקרה כזה    הבקשותכל    תענינהאזי  ,  זה  מדף  הצעת  דוח  פי  על   המוצעות 
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ליחידה.   המזערי  המחיר  למבקשים  היחידה  מחיר    שלא   היחידות   יתרת יהיה 

 .  תונפק  לא, בגינן בקשות תתקבלנה 

או   2.5.2.2 שווה  יהיה  שתתקבלנה  בבקשות  הכלולות  היחידות  של  הכולל  והמספר  היה 

, אזי הקצאת היחידות המוצעות תעשה  המוצעות לציבוריחידות  ה  כמותיעלה על  

 כדלקמן: 

 בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד, תענינה במלואן.  .א

 לא תענינה.   -בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד  .ב

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל    –הנוקבות במחיר האחיד  בקשות   .ג

המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות   מתוך סך היחידות

במחיר גבוה מהמחיר האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין  

בבקשה שבה נקב במחיר האחיד, לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות  

 שות שהוגשו לחברה שבהן ננקב המחיר האחיד. בכל הבק

על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו,    האם בהקצא 2.5.2.3

ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה  

 מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר האחיד.

הת 2.5.2.4 כאילו  ייחשב  מבקש  לו  כל  שיוקצו  היחידות  כל  את  לרכוש  בבקשתו  חייב 

 . כתוצאה מהענות חלקית או מלאה לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל

  למסחר יירשמו    לאניירות הערך המוצעים  ,  תונפקנה היחידותשל ביטול המכרז, לא    במקרה 2.5.3

 . מהמשקיעים כסף ייגבה  ולא בבורסה

 לרישומים. המניות שתונפקנה תירשמנה על שם החברה  2.5.4

 פרטים אודות הון החברה .3

הינו   3.1 החברה  של  הרשום  המניות  ל  28,000,000הון  מחולק  ו   26,000,000  -ש"ח,  רגילות    - מניות 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת.  1מניות בכורה בנות  2,000,000

להלן פרטים אודות הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח הצעת המדף ולאחר   3.2

 :, בהנחה שכל המניות המוצעות תירכשנההשלמת ההנפקה

 

 

 
, שותפות בת בבעלות  2012מניות המוחזקות על ידי דלק השקעות פיננסיות    2586,42כולל    הנקוב לעיל   המונפק והנפרע ההון    1

   .אינן מקנות זכויות הצבעה"(. למניות אלה זכות לקבלת דיבידנד אך  שותפות הבתהחברה )להלן: " מלאה של 
ובהנחה שכל אגרות החוב )סדרה לג'( של החברה    ( שבמחזור ימומשו למניות רגילות 12-ו  11 ות שכל כתבי אופציה )סדרבהנחה    2

, באופן בו כל  31.12.2021אגרות החוב )סדרה לג'( ניתנות להמרה למניות, עד ליום  .  רגילות  מניות  551,123  -ל  יומרושבמחזור  
  .ניתנות להמרה למניה רגילה אחת, בכפוף לתנאי אגרות החוב )סדרה לג'( לג'( ש"ח ע.נ. של אגרות חוב )סדרה 1,278.52907

 לפני ההנפקה

הון מניות 
מונפק 

 1ונפרע

כתבי 
אופציה 

 (11)סדרה 

כתבי 
אופציה 

 (12)סדרה 

הון מניות 
מונפק ונפרע 

 2בדילול מלא 

17,657,919 502,758 259,792 18,971,592 
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שתונפקנה  הרגילות  המניות    תהוונה,  מדףהפי דוח הצעת  -על  וצעתהמ הכמות  מלוא    שתונפק בהנחה   3.3

זה דוח  פי  ההנפקהעל  לאחר    מזכויות   0.371%  -וכוהנפרע    המונפק  המניות  מהון  0.359%-כ  ,, 

  מזכויות  0.345%  -וכ  בדילול מלא  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 0.334%  -כתהוונה    הןו ,  ההצבעה

 .  בדילול מלא ההצבעה

 ם אודות שער מניית החברה בבורסהפרטי .4

  2019להלן פרטים אודות שער הסגירה )מתואם להטבות( הגבוה והנמוך של מניית החברה בבורסה בשנים  

 : רות(ו( )באג 2021באפריל  7ליום  )עד  2021ובמהלך שנת  2020-ו

   2021שנת  2020שנת  2019שנת  
 ( באפריל 6ליום )עד 

 שער )באג'(  מועד שער )באג'(  מועד שער )באג'(  מועד

 19,060 16.3.2021 60,400 6.1.2020 68,906.6 28.04.2019 גבוהשער 

 9,282 5.1.2021 5,400 12.3.2020 40,570 26.9.2019 שער נמוך

 אגורות למניה.  16,120 של מניית החברה בבורסההסגירה היה שער  2021באפריל  6 ביום

 המוצעיםתנאים נוספים של ניירות הערך  .5

תהיינה שוות  תירשמנה על שם החברה לרישומים והן    החברה המוצעות על פי דוח זההמניות הרגילות של  

 . חברה במועד הנפקתןהון המניות הרגילות הקיימות ב ל  הנלוות בזכויותיהן לזכויות 

כן  ולתשקיף המדף    4פרק  ב  ורא  למניות הרגילות של החברה,  הזכויות העיקריות הנלוות  בדברלפרטים  

החברהאת   כפי  תקנון  מיום,  החברה  של  מיידי  בדוח  אסמכתא:  23.6.2020  שפורסם  -2020-01  )מס' 

057112) . 

  מיסוי .6

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס ל"יחיד שהיה  

מאלו  לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות  

המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס  

 
 שותפות הבת.  מניות המוחזקות על ידי  586,422כולל   הנקוב לעיל ההון המונפק והנפרע   3
ובהנחה שכל אגרות החוב )סדרה לג'( של החברה    ימומשו למניות רגילות שבמחזור  (  12-ו  11 ות בהנחה שכל כתבי אופציה )סדר  4

 לעיל.   2למניות החברה, כאמור בהערת שוליים  שבמחזור תומרנה 

 לאחר ההנפקה

הון מניות 
מונפק 

 3ונפרע

כתבי 
אופציה 

 (11)סדרה 

כתבי 
אופציה 

 (12)סדרה 

הון מניות 
מונפק ונפרע 

 4בדילול מלא 

17,721,319 502,758 259,792 19,034,992 
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מהותיים   מניות  כבעלי  או  שליטה"  כ"בעלי  ייחשבו  אשר  למשקיעים  ביחס  כי  יצוין,  כן  כמו  בישראל. 

 כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן. 

תייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו  כמו כן, הה

או יותר מההכנסות או הרווחים של    25%  -תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל

 . א לפקודה68תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 

גע להשקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה כמקובל בעת קבלת החלטות בנו

בניירות הערך המוצעים בדוח הצעה זה. ההוראות הכלולות בדוח הצעה זה בדבר מיסוי ניירות הערך  

המוצעים בו אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעה זה, ואינן  

  .התאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיעבאות במקום יעוץ מקצועי, ב

המוצעים   הערך  ניירות  על  חלים  כיום  הקיים  הדין  המס  -על  לציבורלפי  הסדרי  זה,  הצעה  דוח  פי 

 המתוארים בתמצית להלן:

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים 6.1

"(, רווח הון  הפקודה")להלן:    1961-התשכ"אלפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[,    91התאם לסעיף  ב

על ערך  ניירות  היחיד  -ריאלי ממכירת  של  בשיעור המס השולי  במס  חייב  ישראל  תושב  יחיד  ידי 

ויראו את  (  25%)לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים    121בהתאם לסעיף  

ידי  -מעט לגבי מכירת ניירות ערך עלרווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, ל

קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם    - "בעל מניות מהותי" בחברה    הוא יחיד ש

יותר מאמצעי השליטה (  10%)בעשרה אחוזים  ,  5אחר או  באחד  במועד מכירת    -בחברה    6לפחות 

החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח   12- ניירות הערך או במועד כלשהו ב

על אף האמור לעיל, יחיד שתבע  (.  30%)הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על שלושים אחוזים  

הון ממכירת ניירות הערך  הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ה

קביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית  לעד  (  30%)במס בשיעור של שלושים אחוזים  

סעיפים   יחיד  101או  (  9א)א()101לפי  לגבי  יחול  לא  כאמור  המופחת  המס  שיעור  לפקודה.  א)ב( 

, בהתאם להוראות  "או "משלח יד   שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" 

 . (2020בשנת   47%)עד  לפקודה  121והוא יחויב בשיעור מס שולי כקבוע בסעיף  לפקודה  (1)2 סעיף

של   בשיעור  יסף  יחול מס  לשיעורי המס האמורים,  בסעיף  ,  3%בנוסף  על חלק  להלן    6.4כאמור 

הסכום מתעדכן מדי    –   2020ש"ח )בשנת    651,600הכנסתו החייבת של יחיד, העולה על סכום של  

 שנה בהתאם לעליית המדד(. 

הקבוע    ברותחבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס הח

 .  2020( בשנת 23%)  )א( לפקודה126בסעיף 

ככלל, תושבי חוץ )יחידים וחבר בני אדם(, כהגדרתם בפקודה, פטורים ממס על רווח ההון ממכירת  

החוץ   תושבי  של  קבע  למוסד  מיוחס  אינו  שהרווח  ככל  בישראל  בבורסה  הנסחרים  ערך  ניירות 

טור זה לא יחול על חברה תושבת חוץ אם תושבי  ( לפקודה. פ 2)ב97בישראל בכפוף להוראות סעיף  

או יותר מההכנסות או מהרווחים של    25%  -ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל

 
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   5
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   6
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א לפקודה. במקרה והפטור כאמור לא  68תושב חוץ, במישרין או בעקיפין בהתאם להוראות סעיף  

ית למניעת כפל מס )במידה וקיימת( בין  יחול, ככלל, אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנה רלבנט

 מדינת ישראל לבין מדינת התושבות של תושב החוץ. 

לפקודה, פטורים ממס בגין  (  2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  

. על הכנסותיה של קרן  סעיףבהתקיים התנאים הקבועים ב  רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור

יחיד שההכנסה אינה   יחול שיעור המס החל על הכנסתו של  ניירות ערך  נאמנות חייבת ממכירת 

מהווה בידיו הכנסה מ"עסק"" או "משלח יד" בידיו, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע  

 .לפקודה  121להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  

מס   ס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנותלעניין ניכוי המ 

הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או  

חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות  ,  "(תקנות ניכוי רווח הון)להלן: "  2002  – בעסקה עתידית(, התשס״ג  

המ וחמישה  האמורות(  עשרים  של  בשיעור  מס  ינכה  הערך,  ניירות  במכירת  תמורה  למוכר  שלם 

(  2020בשנת  23%)יחיד, ובשיעור מס חברות  הואמרווח ההון הריאלי כאשר המוכר ( 25%)אחוזים 

חבר בני אדם. זאת, כפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת(    הואמרווח ההון הראלי כאשר המוכר  

מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע. כמו כן, לא ינוכה מס במקור  

במועד   אם  הדין.  לפי  במקור  מס  מניכוי  הפטורים  נוספים  וגופים  נאמנות  קרנות  גמל,  לקופות 

מרוו במקור  המס  מלוא  נוכה  לא  סעיף  המכירה  הוראות  יחולו  הריאלי,  ההון  לפקודה    )ד(91ח 

 . ידי המוכר בגין מכירה כאמור- וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על

ככל שניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעה זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור  

מהתמורה, כל עוד לא הומצא  ( 30%)שינוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים 

)לרבות פטור   ניכוי מס במקור אחר של ניכוי מס במקור  אישור מפקיד השומה המורה על שיעור 

 . מניכוי מס במקור(

הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהנו תושב חוץ  

ימים    14תושב החוץ למוסד הכספי בתוך    תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש

  2402הצהרה בטופס  ,מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו

 .על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור

ינוכה מס במקור על-כמו ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים  -כן, לא 

 מסוימים.

 הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים קיזוז  6.2

הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס ושאילו היו רווחי הון  

, יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות  )יחיד או חבר בני אדם(  היו חייבים במס בידי מקבלם

רווח הון אינפלציוני  והיתרה כנגד  זר,    רווח ממכירת נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או

 לפקודה.   92, והכל בהתאם להוראות סעיף 3.5 -ל  1חייב אשר יקוזז ביחס של 

דיבידנד ששולם בגין    הפסד הון כתוצאה ממכירת נייר ערך בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד

ערך אחרים )בתנאי ששיעור המס  אותו נייר ערך המוצע או בגין ריבית ודיבידנד ששולמו בשל ניירות  

ג)ב(  125-( לפקודה ו1ב)125החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור המס הקבוע בסעיפים  

)שיעור מס של   לגבי יחיד  ובלבד שלא עלה על השיעור הקבוע בסעיף    ((25%לפקודה  ולגבי חברה 
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ים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד  , באותה שנת מס. קיזוז ההפסד 2020בשנת    23%  –)א( לפקודה  126

)למעט רווח האינפלציוני חייב אשר    ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור

 לפקודה.   92(, והכל בכפוף להוראות סעיף 3.5  -ל 1יקוזז ביחס של  

יף  הפסד הון שלא ניתן לקזזו בשנת המס, יקוזז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסע

)ב( לפקודה בשנות המס הבאות, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה  92

 דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות  בהתאם לתקנות ניכוי רווח הון,  

"(, יקזז החייב  ניירות סחירים"ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות )להלן: 

בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח  

 נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור. 

ירת המניה, סכום  במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכ

החודשים שקדמו למכירה, למעט דיבידנד ששולם עליו מס    24דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך  

 ( ( או יותר אך לא יותר  15%)למעט מס ששולם מחוץ לישראל( בשיעור של חמישה עשר אחוזים 

 מסכום ההפסד. 

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה 6.3

בשיעור של    -דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב ככלל במס בידי יחידים תושבי ישראל  

וחמישה אחוזים   ש(,  25%)עשרים  יחיד  לגבי  במועד קבלת    הואלמעט  בחברה  מניות מהותי  בעל 

החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה שלושים אחוזים    12-הדיבידנד או במועד כלשהו ב 

(30%  .) 

העולה על    2020מסכום ההכנסה החייבת לשנת    3%בנוסף לאמור לעיל, יוטל מס יסף בשיעור של  

 יית מדד המחירים לצרכן(. ש"ח )סכום זה מתעדכן מידי שנה בהתאם לעל 651,600

  תן לא יבוא במניין הכנס)ב( לפקודה,  126, בהתאם לסעיף  דיבידנד בידי חברות תושבות ישראל ככלל

שנצמחו  ו  החייבת או  שהופקו  בהכנסות  הדיבידנד  שמקור  או    ישראלבבלבד  במישרין  שנתקבלו 

שיעור מס  לגביה  שנקבע    וכן לא תיכלל הכנסהאדם אחר החייב במס חברות  -בני-בעקיפין מחבר

הסעיף לתנאי  ובכפוף  בהתאם  והכל  של    . מיוחד,  החייבת  בהכנסתה  הדיבידנד  ונכלל  היה  אולם, 

, בכפוף לכללי הזיכוי ממס  (2020בשנת    23%החברה כאמור לעיל, יחול לגביו שיעור מס החברות )

 . זר כקבוע בהוראות הפקודה

בשיעור של עשרים וחמישה    יהיה חייב במס  –  תושב חוץ )יחיד או חברה( שאינו בעל מניות מהותי

כפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל, לגבי תושב חוץ שהנו בעל מניות  (,  25%) אחוזים  

החודשים שקדמו לו שלושים אחוזים    12-מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 

בהתאם לשיעורי    -י קרן נאמנות חייבת  כפוף לאמנות המס עליהן חתמה מדינת ישראל; וביד(,  30%)

. קרן נאמנות  אינה מהווה הכנסה מ"עסק" או "משלח יד"   שההכנסה בידיו  המס החלים על יחיד

לפקודה, יהיו פטורים ממס  (  2)9פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  

 ".  משלח יד"סה "עסק" או בגין דיבידנד כאמור ובלבד שההכנסות כאמור אינן מהוות הכנ 
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)להלן:    2005- התשס"ו  בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, 

מניות החברה,  על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ בגין    7שיש לנכות במקור "(, שיעור המס  תקנות הניכוי"

מהותי   מניות  בעל  שהנו  כאמור  מניות  לבעל  בחלוקה  רשומות    8בחברה לרבות  מניותיו  ואשר 

)יחיד או חבר בני  לגבי יחיד או תושב חוץ    .25%ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של  

שהנו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה  אדם(  

חוץ שיעור ניכוי המס במקור    לגבי תושב.  30%מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של  

יהיה כפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת התושבות של החברה לבין מדינת  

פי  -פי דין ינוכה מס במקור על  -כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל על-תושבותו. כמו

ל פי תקנות אלו, שולם דיבידנד  השיעור שנקבע גם אם בעל המניות הנו חבר בני אדם תושב ישראל. ע

 . שנקבע  ליחיד תושב ישראל, לגביו נקבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי  

 מס במקור לפי הדין. 

 מס על הכנסות גבוהות  6.4

לסעיף   שהכנסת121בהתאם  יחיד  לפקודה,  המס    וב  בשנת  עולה  ש"ח    651,600על    2020החייבת 

(, יהא חייב במס על חלק מהכנסתו  בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן  )סכום שמתואם מידי שנה

של   נוסף  בשיעור  האמור,  הסכום  על  העולה  חלות 3%החייבת  זה  סעיף  הוראות  סוגי    .  כל  על 

על רווחי הון מניירות ערך, למעט על מרכיב רווח ההון האינפלציוני, ועל  גם  בין היתר,    ההכנסות,

 הכנסות מדיבידנדים ומריביות.

 ניירות ערך המוצעים ביחידות 6.5

ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעה זה מונפקים ביחידות. החברה תשייך את תמורת ההנפקה,  

השווי ההוגן, יקבע  . פי שווים ההוגן- פי של החברה, לניירות הערך המוצעים עלבדוח על המצב הכס

פי ממוצע שוויו )בהתאם למחיר הנעילה בבורסה( של כל אחד מניירות הערך המוצעים בתום כל  -על

פי דרישת רשות מוסמכת תידרש החברה לייחס  -אחד משלושת ימי המסחר הראשונים. במקרה שעל

הערך לניירות  אחר  דרישה    ערך  על  מידי  דוח  החברה  תפרסם  כאמור,  שיוצעו  ביחידות  שיכללו 

 .כאמור

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות  -התיאור לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

לפנות לייעוץ מקצועי ,  פי דוח הצעה זה-הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על

על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל נייר  

 .הערך המוצע

 הימנעות מעשיית הסדרים  .7

להימנע   7.1 המדף,  הצעת  דוח  על  בחתימותיהם  מתחייבים  והדירקטורים  הסדרים    מעשייתהחברה 

ת  הצעת ניירות הערך על פי דוח הצע, בקשר עם  הצעת המדףבדוח  והמדף  שאינם כתובים בתשקיף  

, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך על פי דוח  מדףה

 .  מדףהת  ובדוח הצע  המדף  למכור את ניירות הערך אשר רכשו מעבר למפורט בתשקיף  מדף הת  הצע

 
תיו רשומות למסחר בבורסה  , ניכוי המס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניו2013בינואר   1החל מיום   7

 .בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי
 עשר החודשים שקדמו לתשלום.-במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים  8
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ם להודיע לרשות ניירות ערך על  מתחייביבחתימתם על דוח הצעת מדף זה,    –  החברה והדירקטורים 7.2

בקשר עם רישום והצעת ניירות הערך אשר יוצעו על פי דוח הצעת    כל הסדר הידוע להם עם צד ג'

 לעיל.    7.1 הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף המדף, הפצתם ופיזורם בציבור,

עם צד ג'    להימנע מלהתקשר  מתחייביםבחתימתם על דוח הצעת המדף,    –  החברה והדירקטורים 7.3

והצעת    בקשר כלשהו,   רישום  דוח הצעת המדף-עלשיוצעו  ניירות הערך  עם  ופיזורם  פי  , הפצתם 

 לעיל.  7.1 ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיףובדיקתם   שלפי מיטב ידיעתםבציבור, 

 היתרים ואישורים  .8

לפרסום דוח הצעת  החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין   8.1

 .על פי דוח הצעת המדף והנפקתםהצעת ניירות הערך המדף, 

מקרים  )יירות ערך  נ  ה את אישורה לפרסום דוח הצעת המדף, בהתאם לכללינת נ  ירות ערך ני רשות 8.2

 . 2016-(, התשע"ויירות ערךנ היתר מאת רשותשבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון 

יירות ערך לפרסם את דוח הצעת המדף משום אימות הפרטים המובאים נ אין בהיתרה של רשות

מהימ אישור  או  של  נבו  טיבם  על  דעה  הבעת  משום  בו  ואין  שלמותם,  או  הערך  נ ותם  יירות 

 .המוצעים

לציבור על פי דוח   ותהמוצע המניות הרגילות   לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את  הפנתהחברה  8.3

 . , והבורסה נתנה את אישורה לכך ,הצעת המדף

או   המדף  הצעת  בדוח  המובאים  לפרטים  אישור  הבורסה  של  האמור  הבאישור  לראות  אין

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

 .מוצעים  הם בו המחיר על אוהמדף   הצעתהמוצעים בדוח 

  פי דוח הצעה זה יחל סמוך לאחר רישומם למסחר.-המסחר בניירות הערך המוצעים על  8.4

 תשלום אגרה  .9

-לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשנ"ה  א 4בהתאם להוראות תקנה  

דוח  1995 ניירות הערך המוצעים במסגרת  בעד  תוספת האגרה  ערך את  ניירות  לרשות  , החברה תשלם 

 הצעת המדף. 

 תמורת ההנפקה  .10

הכמות  מלוא   תירכשפי דוח הצעת המדף, בהנחה ש-התמורה המידית הצפויה לחברה מההנפקה על  10.1

 במחיר המזערי ליחידה, תהיה כמפורט להלן:היחידות המוצעות   של וצעתהמ

 ש"ח אלפי  10,017 -כ הצפויה ברוטו המיידית  התמורה  

 9ש"ח אלפי  115 -כ של  בסך  ההנפקה  לרכז  ותשלום  והפצהיעוץ  בניכוי עמלות  

 ש"ח  אלפי 50 -כ בניכוי הוצאות אחרות בסך של

 ש"ח  אלפי 9,852 -כ הצפויה נטו המיידית  התמורה  

 
)ברוטו(  מהתמורה    1.0%  -עמלת הפצה בסך כולל השווה ל  שתעמידתמורת השירותים  תקבל  בע"מ    חיתום  קפיטל  דיסקונט  9

   .מס חשבונית כנגד וזאת,  כדין"מ מע יתווסף   שלעיל לעמלות. שתתקבל בפועל, בגין היחידות שתונפקנה על פי דוח הצעת מדף
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   .בהנפקה זו להשיגו שיש מינימאלי סכום  נקבע לא 10.2

 תמורת ההנפקה תשמש את החברה לפירעון אגרות החוב של החברה ולתשלום הוצאות שוטפות.   10.3

   המדף לתשקיף עדכונים .11

  המדף תשקיף  פרסום   לאחר החברה   שהגישה הדיווחים כלל , מדף הצעת לתקנות  4 לתקנה  בהתאם 11.1

באתר  .  הפנייה  דרך  על  זה  מדף  הצעת  בדוח  נכללים החברה  דיווחי  של  המלא  בנוסח  לעיין  ניתן 

בכתובת   ערך  ניירות  רשות  של  הבורסה    www.magna.isa.gov.ilההפצה  של  האינטרנט  ובאתר 

 . maya.tase.co.ilבכתובת 

בתו  11.2 הנאמנות  לשטרי  לתיקון  ביום    17.6.2020מיום    קףבהתאם  פורסם  שלהם  מעודכן  שנוסח 

)להלן2020-01-062943)אסמכתא    17.6.2020 הנאמנות  התיקון"  :(  החברה    ,"(לשטרי  התחייבה 

, עד  2021  -ו  2020  ים בשנ  .לשטרי הנאמנות  לגייס הון במזומן במועדים שונים כפי שנקבע בתיקון

  353  -שלוש הנפקות של מניות וכתבי אופציה תמורת סך כולל של כלמועד דוח זה, ביצעה החברה  

מיליוני    137- כ תמורת סך כולל של    12עד    7סדרות    וכן מומשו למניות כתבי אופציה  10מיליוני ש"ח 

 מיליוני ש"ח(. 490 -האמורים מסתכם בכהון ה גיוסי ש"ח )בהתאם לכך, הסך המצטבר של 

התיקון   להוראות  הנאמנות,  בהתאם  הקבועים ככל  לשטרי  למועדים  עד  תשלים  לא  שהחברה 

ולמחזיקי   לנאמןתקום אזי , ש"ח לפחות ליוני ימ 10-כ  שלנוסף  הון גיוס בתיקון לשטרי הנאמנות

לפירעון מיידי וכן עילה למימוש כל הבטוחות שהוענקו אגרות החוב  אגרות החוב עילה להעמדת  

ה  מחזיקי אגרות החוב של החברעלולים  במקרה כזה,  .  החברהלנאמנים להבטחת התחייבויות  

השפעה מהותית לרעה על החברה  , דבר שצפויה להיות לו  רעון מיידייאגרות החוב לפ להעמיד את 

- כלכלי תשע"ח  םפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקוואף עלול להוביל ל  עסקיה ונכסיה,

ובין    ,2018 מובהר כי במקרה שהיקף ההזמנות שתוגשנה    .בידי נושיהאם  בין אם בידי החברה 

לרכישת המניות המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה יהיה נמוך מהסכום הנקוב לעיל, אזי לא תבוטל  

 יהיה בכוונת החברה לבצע גיוס מיידי של הון נוסף ככל שיידרש. ההנפקה ובמקרה כזה 

 נתוני המשאבים המיוחסים לנכסי הנפט של החברה  11.3

 נתוני עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן  11.3.1

לזכויות החברה בפרויקט לוויתן,    המיוחסים  המותנים   והמשאבים  העתודות בדבר    לפרטים

  עבור   NSAI  ידי   על  שהוכן  10.3.2021  מיום  משאביםדוח  ל  בהתאם,  31.12.2020נכון ליום  

"  שותפות מוגבלת   -דלק קידוחים    לניהול  ,  "(השותפות)להלן:  לכללי המערכת  בהתאם 

( פטרוליום  לעתודות    נתוני   וכן(,  SPE-PRMSמשאבי  המיוחס  מהוון  מזומנים  תזרים 

דיווח מיידי של החברה    למועד האמור, ראה  הפרויקטא' של  1והמשאבים המותנים בשלב  

ובדוח    (, המובא בזאת על דרך ההפניה, 2021-01-031128)מס' אסמכתא:    10.3.2021  מיום

 
מיליוני ש"ח, בדרך של הנפקת מניות וכתבי אופציות )סדרות    137-של כ השלימה החברה גיוס הון בסך )ברוטו(  5.202017.ביום    10

השלימה   2.8.2020(, ביום 2020-01-048828מס' אסמכתא: , כפי שתוקן )17.5.2020הצעת מדף שפורסם ביום ( על פי דוח 8 -ו 7
( על פי  12  -ו  11,  10,  9מיליוני ש"ח, בדרך של הנפקת מניות וכתבי אופציות )סדרות    176-של כ החברה גיוס הון בסך )ברוטו(

השלימה החברה גיוס הון בסך    17.12.2020(, וביום  2020-01-081795  מס' אסמכתא )  2.8.2020דוח הצעת מדף שפורסם ביום  
-2020  מס' אסמכתא)  16.12.2020מיליוני ש"ח, בדרך של הנפקת מניות על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום    39.7-של כ )ברוטו(

01-128635 .) 
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כנספח  אשר  ,  NSAI  של "ל  הנהמשאבים   הא צורף  לדוח  מיום  '  השותפות  של  מיידי 

 .  (2021-01-030942 )מס' אסמכתא: 10.3.2021

"ל  הנלהכללת דוח המשאבים    NSAI של  ההסכמ  מכתב  המדף  הצעת   לדוח  'אנספח  כ  ףמצור

אישור כי לא חל שינוי מהותי    וכן,  הפניה  דרך  על  לרבות,  המדף  הצעתבדוח    10.3.2021  מיום

של    פרופילב המשאבים  NSAIההפקה  קטגוריות  מיום    לכל  בדוח  הנפט  לנכס  שיוחסו 

10.3.2021 . 

 לוויתן  בחזקות מנובאים  משאבים נתוני 11.3.2

  ליום   נכון,  לוויתן  בפרויקט  החברה  לזכויות  המיוחסים  המנובאים  המשאבים  בדבר  לפרטים

השותפות,    עבור   NSAIעל ידי    שהוכן  21.1.2020מיום    משאביםדוח  ל  בהתאם ,  31.12.2019

( פטרוליום  משאבי  לניהול  המערכת  לכללי  בסעיף    (,SPE-PRMSבהתאם  )י'(  1.7.4ראה 

)מס' אסמכתא:   31.3.2021שפורסם ביום    2020לשנת    של החברהבפרק א' לדוח התקופתי  

2021-01-052227)   " של  "(  התקופתי  הדוח)להלן:  הנ"ל  המשאבים  שצורף NSAIובדוח   ,

 (.2020-01-043110)מס' אסמכתא:  2019לשנת  השותפות של  התקופתי לדוח' דכנספח 

"ל  הנלהכללת דוח המשאבים    NSAI של  ה הסכמ  מכתב   המדף  הצעת   לדוח  'אנספח  כ  ףמצור

אישור כי לא חל שינוי מהותי    וכןהמדף, לרבות על דרך הפניה,    הצעתבדוח    21.1.2020  מיום

 . 21.1.2020בכמויות המשאבים המנובאים שיוחסו לנכס הנפט בדוח מיום 

 תמר  בחזקת עתודות נתוני 11.3.3

,  31.12.2020 ליום נכון, תמר בפרויקט החברה לזכויות  המיוחסות העתודות בדבר לפרטים

ידי    שהוכן  14.3.2021מיום    משאבים דוח  ל  בהתאם בהתאם השותפות,    עבור  NSAIעל 

פרק א'  )יא'( ב1.7.5סעיף  ב  ראה  (,SPE-PRMSלכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )

התקופתי המשאבים    ,לדוח  כנספח  NSAI  של"ל  הנובדוח  שצורף  בדוח  ,  א'  לפרק  ב' 

-2021-01:  אסמכתא)מס'    17.3.2021של השותפות שפורסם ביום    2020התקופתי לשנת  

036588)  " זה בדרך של  "(  2020דוח התקופתי של השותפות לשנת  ה)להלן:  ונכלל בדוח 

 .  הפנייה

להכללת דוח המשאבים הנ"ל    NSAI של  ה הסכמ  מכתב   המדף  הצעת   לדוח  'אנספח  כ  ףמצור

אישור כי לא חל שינוי מהותי    וכן,  הפניה  דרך  על  לרבות,  המדף  הצעתבדוח    14.3.2021מיום  

של    פרופילב המשאבים  NSAIההפקה  קטגוריות  מיום    לכל  בדוח  הנפט  לנכס  שיוחסו 

14.3.2021 . 

 דלית  בחזקת ומנובאיםמותנים   משאבים נתוני 11.3.4

לפרטים בדבר משאבים מותנים ומנובאים המשויכים לזכויות החברה בחזקת דלית, נכון  

 שפורסם  2017( לדוח התקופתי של החברה לשנת  5)ט()1.7.4, ראו סעיף  31.12.2017ליום  

"(,  2017  לשנת  התקופתי  הדוח( )להלן: "2018-01-031177כתא:  מ)מס' אס  28.3.2018יום  ב

דוח  ל '  ד  כנספח  צורףוהשותפות    עבור  NSAIעל ידי    שהוכן  19.3.2018  מיוםובדוח המשאבים  

-2018-01)מס' אסמכתא:    21.3.2018, שפורסם ביום  2017התקופתי של השותפות לשנת  

 המשאבים האמורים.    נתוני, לא חל כל שינוי ב המדף הצעת  דוח מועדנכון ל(. 022209

הנ"ל    המשאביםלהכללת דוח    NSAIהסכמה של    מכתב  המדף  הצעת   לדוח  'בנספח  כ  ורףמצ

  שינויים  היעדר בדבר  אישור, וכן הפניה דרך על לרבות , המדף  הצעתבדוח  19.3.2018מיום 

 על פי דוח המשאבים האמור.  דלית לחזקת המיוחסים  המשאבים בנתוני מהותיים
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 בקפריסין  12 בלוק הנפט   בנכס ומנובאים מותנים  משאבים נתוני 11.3.5

  12לפרטים בדבר משאבים מותנים ומנובאים המשויכים לזכויות החברה בנכס הנפט בלוק  

, ובדוח  2020( לדוח התקופתי לשנת  ג'י)1.7.6, ראו סעיף  31.12.2020בקפריסין, נכון ליום  

לפרק א'  '  גכנספח    צורףועבור השותפות    NSAIשהוכן על ידי    14.3.2021המשאבים מיום  

  נתוני, לא חל כל שינוי ב המדף  הצעת  דוח  מועדנכון ל.  השותפות לשנתדוח התקופתי של  ב

 המשאבים האמורים.  

הנ"ל    המשאביםלהכללת דוח    NSAIמכתב הסכמה של    המדף  הצעת   לדוח  'בנספח  כ  ורףמצ

  שינויים  היעדר בדבר  אישור וכן, הפניה דרך על לרבות , המדף  הצעתבדוח  14.3.2021מיום 

 .האמור המשאבים דוח פי  על 12הנפט בלוק   לנכס המיוחסים  המשאבים בנתוני מהותיים

 איתקה  של  הנפט בנכסי מותנים  ומשאבים  עתודות נתוני 11.3.6

  של הנפט בנכסי  החברה לזכויות המיוחסים  המותנים  והמשאבים העתודות  בדבר  לפרטים

החברה   עבור  שהוכן  21.3.2021מיום    משאביםדוח  ל  בהתאם,  31.12.2020נכון ליום  ,  איתקה

  נתוני   וכן(,  SPE-PRMSבהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ),  NSAIידי    על

דיווח מיידי של   ראה,  האמור  למועדהאמורים    למשאבים  המיוחס  מהוון  מזומנים  תזרים

  (, המובא בזאת על דרך ההפניה, 2021-01-040680)מס' אסמכתא:    22.3.2021החברה מיום  

 .  המיידי האמור לדיווח' א, שצורף כנספח NSAIובדוח המשאבים הנ"ל של 

להכללת דוח המשאבים הנ"ל    NSAI של  ההסכמ  מכתב  המדף  הצעת   לדוח  'גנספח  כ  ףמצור

  ים שינויבדבר היעדר אישור  וכן, הפניה דרך על לרבות , המדף  הצעתבדוח  22.3.2021מיום 

 .  21.3.2021בדוח מיום  לנכסי איתקה ושיוחס   המשאביםבנתוני  יםמהותי 

ג 11.4 בסעיף  לאמור  הדירקטוריון    1בהמשך  התקופתי  לדוח  לדוח  לשנת  המצורף  החברה  ,  2020של 

, בהתאמה, מכספי קרן דלק שהועברו  26%- וכ  55%-, כ84%- כ  2020  -ו  2019,  2018יובהר כי בשנים  

 . למטרות מורשת, הועברו לטובת הקרן למורשת הכותל המערבי

  31.12.2020של החברה ליום    א' לתקנות הצעת מדף, במועד חתימת הדוחות הכספיים4לתקנה    בהתאם .12

לשנת   החברה  של  התקופתי  בדוח  ביום    2020הכלולים  אסמכתא:    31.3.2021שפורסם  -2021-01)מס' 

של החברה, להכללה בדוח הצעת המדף )לרבות בדרך    המבקרים, ניתנה הסכמה של רואי החשבון  (052227

על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה    30.3.2021דוח רואה החשבון המבקר מיום  ניה( של  של הפ

  .2020בדצמבר    31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום    2019  -ו  2020בדצמבר    31ליום  

קופתי  כמו כן, ג'י.אס.אי. ייעוץ כלכלי בע"מ אשר ביצעה בחינה לירידת ערך נכס נפט וגז שנכללה בדוח הת

בדוח הצעת המדף  , נתנה הסכמתה במסגרת הדוח הנ"ל להכללת העבודה  2020הנ"ל של החברה לשנת  

 .  )לרבות בדרך של הפניה(

 

 



 חוות דעת משפטית  .13

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: 

 

 

 

 

 2021באפריל,  7

         לכבוד 
     בע"מ  קבוצת דלק

 19אבא אבן  'רח
         הרצליה פיתוח 

 

 נ.,ג.א.

 "( החברה" :)להלןקבוצת דלק בע"מ  דוח הצעת מדף של הנדון:

המדף   לתשקיף  החברהבהתייחס  אסמכתא:    31.5.2019מיום    של  )להלן:  (  2019-01-053992)מס' 

הצעת המדף  תשקיף המדף" ולדוח  "בנדון  ש"(  )להלן:   ,"(דוח הצעת המדףהעומד להתפרסם מכוחו 

של   לציבור  הצעה  החברה  בדבר  של  רגילות  כ"א   1בנות  מניות  ע.נ.  "  ש"ח  הערך  )להלן:  ניירות 

 כדלקמן:  נוחוות דעתל  רינו"(, ההמוצעים

בתשקיף    נכונה  ו תואר  פי דוח הצעת המדף-על  לניירות הערך המוצעיםהזכויות הנלוות    נו,לדעת .1

 .  המדף ובדוח הצעת המדף

, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המתוארת בתשקיף המדף  נולדעת .2

 . ובדוח הצעת המדף

המדף ובדוח הצעת    כדין ושמותיהם נכללים בתשקיףהדירקטורים של החברה נתמנו  ,  נולדעת .3

   .המדף

 

 . דוח הצעת המדףתיכלל בזו   נוחוות דעתש  יםמסכימ אנו

 

 

 , רב בכבוד

 נדב מנקר, עו"ד "ד עו, רן שלום

 דין-עורכי', ושות הכהן רוזנברג', ושות אגמון
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 חתימות 

 

 

 :החברה

 ___ ____________ ___________ 
 בע"מ  קבוצת דלק

 
 :דירקטוריםה
 

 ___ _______________________   
 גבריאל לסט 

 
 ___ ____________ ___________ 

 יצחק שרון תשובה 
 

 ___ ____________ ___________ 
 כרמית שרון אלרואי 

 
 ___ _______________________   

 רון רוני מילוא
 

 ___ ____________ ___________ 
 ארז  אהוד

 
 ___ ____________ ___________   

 שמעון דורון 
 

 ___ ____________ ___________   
 רות דהן פורטנוי 
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 ( NSAIמכתבי ג' ) –א'  יםנספח
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