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 לכבוד     לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   רשות ניירות ערך  

 2רח' אחוזת בית    22רח' כנפי נשרים 
 אביב -תל   ירושלים 

 באמצעות מגנ"א    באמצעות מגנ"א 
 

 ג.א.נ.,
 

  Summit-ו Siccar Pointאות השלמת עסקהודעה בדבר  – איתקה  הנדון:

מיום   החברה  של  המיידי  בדוח  לאמור  אסמכתא:    28.2.2022בהמשך  בדבר  2022-01-024187)מס'   ,)

של    )בשרשור(  "(, חברת בת בבעלותה המלאהאיתקה)להלן: "  Ithaca Energy (UK) Limitedהתקשרות  

)Sumitomo Corporation  בהסכם עםהחברה,    Summit( של חברת  100%, לרכישת מלוא הון המניות 

Exploration and Production Limited   :להלן(  " עסקת  Summitו "-  "Summit"בהתאמה ,)  ,בהמשך  ו

מיום   החברה  של  המיידי  בדוח  אסמכתא:    7.4.2022לאמור  התקשרות 2022-01-037854)מס'  בדבר   ,)  

שותפות  איתקה   עם  המניות  ,  Siccar Point Energy Luxembourg S.C.Aבהסכם  הון  מלוא  לרכישת 

  עסקת ",  Siccar Point"  עסקת   דוח "  )להלן:,  Siccar Point Energy (Holdings) Limited( של  100%)

Siccar Pointו  "-  "Siccar Point"בהתאמה ביחד   Siccar Pointעסקת  ו  Summit  עסקת)  (,    : להלן 

"העסקאות" ביום  מתכבדת החברה לעדכן בזאת,  (,  "ההסכמים" או  ה איתקה  ודיעה,  2022ביוני    30כי 

והרזרבות    מהאסטרטגיה של איתקה  כחלקוזאת    העסקאותת  שלמלחברה על ה לפעול להגדלת ההפקה 

 .ורישום למסחר של מניות איתקה ההנפקה הליך  לטווח ארוך, וקידום

בתוקף  Summitעל פי ההסכמים, נכון למועד השלמת העסקאות, איתקה מחזיקה במלוא הון המניות של 

 .2022בינואר   1בתוקף מיום   Siccar Point, ובמלוא הון המניות של 2021בינואר  1מיום 

  Siccar Pointעסקת  .1

, מעריך עתודות  .Netherland, Sewell & Associates Incי  יד -על  החברה  עבור, שנערך  משאבים  דוחעל פי   .1.1

בהתאם לכללי המערכת לניהול  לאחר מועד החתימה על העסקה,  (, אשר הוכן  "NSAI"  )להלן:בלתי תלוי  

המשאבים המותנים באומדן הטוב  ו (, כמות העתודות המוכחות והצפויות  SPE-PRMSמשאבי פטרוליום )

בכלל נכסי הנפט שלה )במאוחד(, נכון ליום    Siccar Point(, המיוחסים לחלקה של  C2-ו  P2  רמותביותר )

  ערך  שווה  מיליוני   43.43-כ  מתוכן ),  1(MMBOEשווה ערך חביות נפט )  נימיליו   256-, מוערכת בכ31.12.2021

נפט    מיליוני  212.57-וכ  P2מסוג    וצפויות   מוכחותעתודות    של(  MMBOE)  נפט   חביות  ערך חביות  שווה 

(MMBOE)  ב  מותנים  משאבים( ביותר  צפויות להגדיל את    .(C2אומדן הטוב  פוינט  העתודות של סיקר 

העתודות    ןהמהוון בגי   התזרים  ליום.חביות    75,000  –  85,000  -היקף מוערך של כל באיתקה    ההפקה היומית

 ( והצפויות  מותנים  ובגין  (  2Pהמוכחות  הטוב  ב משאבים  )אומדן  נכסי  (,  C2ביותר  ,  Siccar Pointבכלל 

 
 BOE to,  :5.81בהתחשב בנתונים האלה: יחס ההמרה של גז טבעי הינו  ההמרה ליחידות שוות אנרגיה נערכה    –מפתח ההמרה    1

MMCF  5.8 קרי כל MMCF 1-שווה ערך ל BOE 1:1ה ליחידות נפט וגז נוזלי הינו ביחס של מפתח ההמר BOE to BBL   1קרי כל  
BBL  1-שווה ערך ל  BOE  . יחידות שוות אנרגיה עלולות להיות מטעות בייחוד אם השימוש בהן נערך בלי להביא בחשבון    –  אזהרה

 . אינה מייצגת שווי כלכלי זההמאפיינים נוספים; ההמרה מבוצעת לפי יחס אנרגטי בשריפה אך  

 "מבע דלק  קבוצת 
 "( החברה )"
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כ,  התזרים  שבבסיס   ההנחות   פי  על ,  10%  של   היוון  בשיעור  כ  2.48-הינו  מתוכו  דולר,    1.01-מיליארדי 

דולר   )  ןבגי מיליארדי  והצפויות  ו(2Pהעתודות המוכחות  מותנים  בגין    דולרמיליארדי    1.47-כ,  משאבים 

ו דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בקשר  . לפרטים נוספים רא (C2אומדן הטוב ביותר )ב

  (.2022-01-058083)מס' אסמכתא:  7.6.2022כפי שפורסם ביום  Siccar Pointעם נכסי 

של    EBITDAX  -מיליארד דולר ארה"ב, ולהערכת החברה, ה  3-הפסדי מס בהיקף של כ  -Siccar Point ל .1.2

  2  - במועד דיווח זה, עשוי להסתכם לסך של כהידועה  , בהינתן רמת מחירי הנפט והגז  2022איתקה לשנת  

 . מיליארד דולר ארה"ב

  כפוף להתאמותב  מיליארד דולר,  1.1-נקבעה על סך של כ  Siccar Pointהתמורה הבלתי מותנית בעסקת   .1.3

של  .  מקובלות חוב  אגרות  יתרות  לרבות  התאמות,  ביצוע  חוזר,    RBLיתרת  ,  Siccar Pointלאחר  והון 

  750  -של כ  משיכה  באמצעות  שמומנו   מיליון דולר  970- כשילמה איתקה במועד השלמת העסקה סך של  

ממקורותיה    והיתרה  ,לאיתקה  הקיימת  (RBL)  עתודות  מבוססות  אשראי  מסגרות מתוך    דולר  מיליון

ועד למועד השלמת    1.1.2022  מיום  החל  Siccar Point  בקופתשנצברו    מזומניםה ושל איתקה    יםהעצמי

מבוסס  .העסקה האשראי  מסגרת  את  לפרוע  ביכולתה  יהיה  איתקה  )-להערכת   שנמשכה(  RBLעתודות 

העסקה והגז    , למימון  הנפט  מחירי  רמת  זה,    הידועהבהינתן  דיווח  חודשים  12) בתוך  במועד  ממועד  ( 

)ב( בפרק א' לדוח התקופתי של החברה  1.8.18הקיימת ראו סעיף    RBL  -המשיכה. לפרטים בדבר מסגרת ה

(, אשר המידע המופיע בו נכלל  2022-01-038020)מס' אסמכתא:    30.3.2022כפי שפורסם ביום    2021לשנת  

   .בדוח זה על דרך ההפניה

 ummitS עסקת .2

פי   .2.1 שנערך  משאבים  דוח על  הוכן  NSAI  ייד- על  החברה  עבור,  אשר  העסקה,  ,  על  החתימה  מועד  לאחר 

( פטרוליום  משאבי  לניהול  המערכת  לכללי  והצפויות  (,  SPE-PRMSבהתאם  המוכחות  העתודות  כמות 

מפיק  הבמאגר  איתקה  (, המיוחסים לחלקה שלC2-ו  P2רמות והמשאבים המותנים באומדן הטוב ביותר )

-  Elgin-Franklin  העסקה  לאחרמהזכויות    6.0875%  –בכ  מחזיקהאיתקה    בו ליום    ,השלמת  נכון 

  ערך  שווה מיליוני  13.6- כ(, מתוכן MMBOEשווה ערך חביות נפט ) ני מיליו  14.3 - , מוערכת בכ31.12.2021

נפט    מיליוני  0.7-וכ  P2מסוג    וצפויות  מוכחותעתודות    של(  MMBOE)  נפט  חביות חביות  ערך  שווה 

(MMBOE  )ב  מותנים  משאבים ( ביותר  הטוב  בגי   .(C2אומדן  המהוון  המוכחות    ן התזרים  העתודות 

  פי  על,  10%  של   היוון  בשיעור,  במאוחד(,  C2אומדן הטוב ביותר )במשאבים מותנים    ובגין(  2Pוהצפויות ) 

העתודות המוכחות    ןדולר בגי   ליוניימ  549- דולר, מתוכו כ  ליוניימ   564-כ  הינו,  התזרים  שבבסיס  ההנחות

(. לפרטים נוספים ראו  C2אומדן הטוב ביותר )בבגין משאבים מותנים    דולר  ליוניי מ  15- וכ(,  2Pוהצפויות )

  26.4.2022כפי שפורסם ביום   Summitדוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בקשר עם נכסי 

 . (2022-01-051169: אסמכתא)מס' 

בעסק .2.2 של    Summitת  התמורה  סך  על  דולר   148נקבעה  שהצטברו  ארה"ב  מיליון  כספים  בניכוי  כאשר   ,

העסקה  1.1.2021  מיום   החל   Summitבקופת השלמת  למועד  והתאמות  ועד  ריבית  דיבידנד,  חלוקת   ,

 . ארה"ב  מיליון דולר 109 -כסך של  ,  השלמת העסקהבמועד  שילמה איתקהשבוצעו, 
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המידע המפורט לעיל, ובכלל זאת הפרטים בנוגע לאפשרות לניצול הפסדי המס   –אזהרת מידע צופה פני עתיד  

על מנת לפרוע   ש, הערכת משך הזמן שיידר2022של איתקה לשנת    EBITDAX  -ה  הערכת וקיומו של נכס המס,  

ה מסגרת  העסקה  RBL-את  למימון  ולמשאבים  ,  שנמשכה  לעתודות  המיוחס  המהוון  התזרים  והערכות 

העסקאות,   בגין  התשכ"חהמותנים  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פני  צופה  מידע  אשר  1968-מהווים   ,

  ,מבוסס, בין היתר, על הערכות והנחות שונות לגבי נתונים שחלק עיקרי מהם לא מצויים בידי החברה או איתקה

טרם ביצעו לגביהם בדיקה מלאה או שאינם בשליטת החברה או איתקה, ולפיכך    או נתונים שהחברה ואיתקה

אין כל ודאות שהערכות והנחות אלו יתממשו כפי שמעריכה הקבוצה, אם בכלל, והן עשויות להתממש באופן 

 שונה מהותית מהמפורט לעיל.

 

 

 

 בכבוד רב 

 קבוצת דלק בע"מ 

 אושר על ידי: 

 ומנהל כספים ראשי תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל 

 וליאורה פרט לוין, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה 
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