
הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2004
31.1.2005(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
מספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

להמרהאופציה
4,914.359הנפקות

166.42ביטוח
06.05.2004100.0+ישיר איי.די.איי *(7)

09.05.200466.4+++הכשרה חב' לביטוח*(8)
794.19מסחר ושרותים

12.02.200410.0+טסקום*(5)
27.02.20043.8+וואלה (1)

28.04.2004284.9+ריטליקס(3)
13.05.200438.8++קלרום

17.05.200414.4+מדטכניקה(9)
24.05.2004347.8+בזק(11)

12.08.200427.0++אס.טי.ג'י
26.10.200440.0++סאטקום מערכות

08.11.200427.4++סמיקום
1,223.215.0נדל"ן

25.12.200382.4++אנגל משאבים
21.01.2004109.3++אדגר השקעות*

22.01.200450.0++פרופיט
25.02.200490.0++אוסיף

26.02.2004100.0++כלכלית ירושלים
26.02.200460.0++בסר אירופה

18.03.200447.5++וילאר
24.03.200448.0++גיא ייזום

24.03.20040.0+גירון
12.05.2004110.0+++דמרי*

16.05.20040.0+גזית גלוב
18.05.20040.0+גזית(1)

11.08.20040.0+לוינשטין
09.08.2004133.5+++ג'י.טי.סי*(13)

21.09.2004392.5+++אפריקה נכסים*
2,363.624תעשיה

14.11.2003356.8+טאואר (3)
12.01.2004582.9+ליפמן (3)(4)
22.02.200446.6+מעברות
26.02.2004112.4+++סולבר*

22.04.2004100.5+++ספאנטק*
22.04.20040.0+סולבר

05.05.200474.0++תדיר גן*(6)
12.05.200439.3+++יוניטרוניקס*

13.05.200424.1++אלספק*(5)
24.05.200478.9+++פלסטרו*

24.05.200497.0+צ'אם
27.05.200445.5++ר.ה. טכנולוגיות
30.05.200432.5+שלא"ג תעשיות*

30.05.200460.0++סנפרוסט
30.05.200432.0+רבינטקס

17.06.2004417.5+גיוון אימג'ינג(3)(12)
22.07.200429.7++פולירם*
29.07.20040.0+אפסק

04.08.200431.6++מיטרוניקס*
29.08.200447.5+בריל
28.11.200472.3+++ארד*

29.11.200426.4++פולישק*
29.11.200456.1+++פיסיבי טכנולוגיות*
29.12.20040.0+פלסטרו השקיה

273.25השקעה
24.03.200481.2++סאמיט (חייל)

02.05.200449.8++קמור(10)
24.05.200419.1+אינוונטק(1)

21.11.200473.1++שחר המילניום
28.11.200450.0++וורלדגרופ

93.84נפט
26.01.20046.3+גבעות עולם(1)
30.05.200411.3+גבעות עולם(1)
05.08.200414.8+גבעות עולם(1)
26.08.200461.4++לפידות חלץ*

ני"ע המונפקים



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2004
31.1.2005(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
מספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

להמרהאופציה

ני"ע המונפקים

10,649.066הקצאות פרטיות
372.220מסחר ושרותים
16.12.2003156.2+פורמולה ויז'ן

09.12.200316.5++אי.אס.אי
12.01.20041.0+בלופניקס

30.11.20036.2+כלנית היי-טק
16.03.20041.2+טסקום(3)

12.10.200324.0+דש השקעות
15.02.20040.2+ארפל

07.04.200428.4+פילת מדיה(3) 
31.03.200422.6+בלופניקס(3)

08.06.20042.3+מלל
09.06.20047.0+זוקו

15.06.200415.6+סאטקום מערכות
(2 הקצאות)7.1יוני-אוגוסט.2004+טלדור

(2 הקצאות)38.4אוגוסט-נובמבר.2004+ברגר הולדינגס
15.08.20040.1+רמדור

(2 הקצאות)5.4אוקטובר-נובמבר.2004+בי.או.אס
28.09.200440.0+ניו קופל
333.37נדל"ן
28.01.2004191.2+נצבא
05.02.200427.8+אלרוב
10.09.20034.0+קיסריה

25.03.200494.1+מבני תעשיה
10.08.20040.5+סאמיט (חייל)

14.10.200415.6+אלרוב
20.09.20040.1+ישראלום
9,424.918תעשיה

(2 הקצאות)89.1ינואר-נובמבר.2004+לנאופטיקס(3)
21.12.20034.5+פרוטרום

26.11.20036,058.4+טבע (3)
21.12.200391.5+פלסאון

16.02.200435.0+צנורות המזה"ת
21.03.2004672.5+מ.א. תעשיות (3)
29.02.20041,795.3+שטראוס-עלית

26.02.200410.0+אפקון תעשיות(3)
13.05.200443.5+קידרון (טכנופלסט)

04.04.20044.0+טופר
22.04.20049.0+אזימוט טכנולוגיות (3)

13.07.200411.8+++פלסטרו
17.06.20041.1+טאואר (3)

08.08.200443.7++פלרם
08.08.20041.0+תכוף

03.11.2004554.3+אודיוקודס(3)
26.12.20040.2+אלספק
506.620השקעה

27.01.20045.4+דירקט קפיטל
(2 הקצאות)6.8ינואר-מרץ.2004+תעוזה(3)
02.02.200480.0+מילומור

(2 הקצאות)2.9פברואר-אוגוסט.2004+אלוני מיתר
05.02.200419.2+אלביט הדמיה(3)

(2 הקצאות)6.8פברואר-דצמבר.2004+אדוונטק
06.05.20044.1+סאמיט (חייל)

06.06.20049.0+תעוזה(3)
08.07.20041.5+אורליין (כדורי חי)

19.07.20043.0++ביוסל (אורזית)
04.08.200412.2+וורלדגרופ(3)

23.09.2004110.8+פסגות מימון (יסקל)
27.09.200417.9+הכשרת הישוב

11.11.200437.7+מילומור
19.10.20046.2+וורלדגרופ

21.11.2004182.3+שחר המילניום
09.12.20040.8+טל
12.01נפט

26.08.200412.0++לפידות חלץ



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2004
31.1.2005(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
מספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

להמרהאופציה

ני"ע המונפקים

1,442.416הנפקות באמצעות תעודות סל (2)
01.01.200478.9קסם (דאו ג'ונס אירופה-50)

21.01.2004609.4מבט (ת"א-25)*
21.01.2004324.2סל מניות (ת"א-75)*

18.02.200420.6קסם (ת"א-בנקים)
(Dow-Jones) 18.02.200435.8קסם
(Nikkei 225) 04.04.200430.8קסם

*(S&P 500) 28.04.200451.3פועלים מדדים
(S&P 500) 10.06.200429.2קסם

*(FTSE 100) 18.07.200422.7קסם מדדים
(NASDAQ 100) 18.07.200431.1קסם מדדים
*(NASDAQ 100) 28.07.200438.0מבט חו"ל

(DAX) 01.09.200420.7קסם מדדים
19.10.200454.9מבט (ת"א-100)

(China 25) 11.11.200429.9קסם מדדים
23.12.200434.4תכלית אינדקס (ת"א-100)*
23.12.200430.5תכלית אינדקס (ת"א-25)*

15,474.824הקצאות באמצעות תעודות סל (2)
(2 הקצאות)2,206.8ינואר-אוגוסט.2004קסם (דאו ג'ונס אירופה-50)

(2 הקצאות)1,068.3פברואר-אוגוסט.2004קסם (ת"א-בנקים)
(Dow-Jones) (2 הקצאות)1,969.9פברואר-אוגוסט.2004קסם
(Nikkei 225) (3 הקצאות)2,415.1אפריל-אוגוסט.2004קסם

(S&P 500) (2 הקצאות)665.9אפריל-מאי,2004פועלים מדדים
(S&P 500) (2 הקצאות)2,028.8יוני-אוגוסט.2004קסם

(FTSE 100) 18.07.2004180.0קסם מדדים
(NASDAQ 100) 18.07.2004504.8קסם מדדים

(NASDAQ 100) 28.07.2004209.7מבט חו"ל
01.08.20041,077.8קסם (ת"א-100)

01.08.2004735.6קסם (תל-טק 15)
(DAX) 01.09.2004106.0קסם מדדים

(NASDAQ 100) 26.09.2004592.4מבט חו"ל
19.10.2004246.9מבט (ת"א-100)

(China 25) 11.11.2004142.5קסם מדדים
23.12.2004744.5תכלית אינדקס (ת"א-100)
23.12.2004579.8תכלית אינדקס (ת"א-25)

4,914.359סה"כ הנפקות(2) 
1,660.920מזה : חברות חדשות

10,649.066סה"כ הקצאות פרטיות(2)
15,563.3125סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

16,917.240סה"כ תעודות סל
 * חברה חדשה.

(1) הנפקת זכויות.

(2) הנפקות והקצאות באמצעות תעודות סל אינן נכללות בגיוסי ההון.

(3) ההנפקה/ההקצאה בוצעה בחו"ל.

(4) מתוכם 139.9 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.

(5) הצעת מכר ע"י בעלי עניין.

(6) מתוכם 22.6 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.

(7) הצעת מכר ע"י  חברת האם -"ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות".

(8) מתוכם 35.3 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י חברת האם - "הכשרת הישוב החזקות ביטוח".

(9) מתוכם 2.4 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.

(10) מתוכם כ-2.8 מיליון ש"ח גויסו בדרך של זכויות.

(11) הצעת מכר ע"י מדינת ישראל.

(12) מתוכם 200.1 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.

(13) מתוכם 8.7 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י חברת האם - "קרדן נדל"ן".


