
הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2012
מחירים שוטפים) 31.12.2012(מיליוני ש"ח,

גיוסמזה:סה"כגודלתאריךתאריךהענף והחברה
ע"י חברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקההצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/אג"חכתבימניות

בנותהודעה משלימהתשקיף להשלמהלהמרהאופציה
2,783.866388.20.0הנפקות

2.210.00.0מסחר ושרותים
15.08.201102.02.20122.2++תפן (2)
461.9110.00.0נדל"ן

29.11.201125.12.201127.3+דורי קבוצה (2)
26.02.201023.01.20120.0+נאוסיטי (2)

30.11.201031.01.201227.2+מדיפאואר (זרה) (2)
30.11.201131.01.2012100.0+אזורים (2)
12.05.201021.02.201210.3+פוליגון (2)

09.05.201110.04.2012214.3+אפריקה השקעות (2)
31.05.201011.04.20125.5+רוזבאד (2)
28.05.201014.05.201238.3+אביב ארלון

28.02.201210.05.20120.0+מישורים חברה פת (2)
29.05.20120.0+מלרג (2)

30.11.201111.09.201239.0אשלד (2)
886.530388.20.0תעשייה
12.09.201116.01.20125.4+די מדיקל
12.09.201130.01.20123.9++די מדיקל
12.09.201128.06.20121.8+די מדיקל

28.05.201004.01.201214.5+רבל (2)
13.01.201116.02.2012101.9101.9+פרוטליקס (זרה)

06.09.201021.02.2012302.3++טאואר
28.02.201115.02.20123.3++איי.טי.ג'י.איי (2)

20.02.201223.02.20123.5+קולפלנט אחזקות (2)
20.02.201226.11.201210.6++קולפלנט אחזקות 

30.11.201126.02.20125.2++אינסוליין (2)
26.04.201029.02.201210.0+פלייט מדיקל (2)

14.05.201028.02.20121.3+בי.אס.פי (2)
27.05.201001.05.20125.8++כן פייט ביופרמה
29.11.201009.04.201212.2+אליום מדיקל (2)

26.04.201211.05.2012143.3143.3+פרולור ביוטק (זרה)
05.05.201106.05.201212.9++אינטק פארמה (2)

21.08.201124.06.20121.6++גפן השק
07.08.201213.08.20122.7+בונוס ביוגרופ (אוקיאנה)

25.06.201212.08.20125.1++הדסית ביו (2)
11.03.201114.08.20125.5+די פארם (2)

08.08.201206.09.20121.7+נסווקס
08.08.201223.12.20120.3+נסווקס

28.02.201223.08.201210.5++מדיקל קומפרישין (2)
28.10.201113.09.2012143.0143.0+פלוריסטם (זרה)

31.08.201229.1+אקסלנז ביוסיינס (2)
29.05.201230.10.201228.2+ביו לייט

17.01.201206.11.20121.2+ביונדווקס
31.10.201207.11.20120.6+ווקסיל ביו (שלדונקו)

01.11.201212.11.201215.7+ביוקנסל 
30.05.201202.12.20123.4+פרוקוגניה
689.8110.00.0השקעות

18.04.201119.01.201217.9+אנלייט אנרגיה (2)
27.05.201123.02.2012320.7++אידיבי אחזקות

27.05.201124.10.201241.5++אידיבי אחזקות (2)
21.05.201019.02.201225.9+ארקו החזקות (2)
21.05.201015.04.201216.8+ארקו החזקות (2)

27.02.201217.4++מעין ונצ'ורס (2)
12.02.201204.04.2012178.9+יואל (2)

28.05.201006.05.20129.7++קווינקו (2)
29.05.20128.0+פולאר תקשורת (2)
31.05.201105.07.20121.4+פרימיום פיאייאץ

13.02.201222.07.201251.6+אקויטל (2)
743.4130.00.0נפט

08.01.201212.01.201213.9++איי.פי.סי (שלדיאלי)
28.02.201205.03.201229.7++הכשרה אנרגיה

30.08.201127.03.2012199.5++ישראמקו יהש (2)
30.08.201120.06.2012130.1+ישראמקו יהש (2)

30.11.201023.04.2012178.6+נפטא (2)
23.11.201211.12.2012102.7+נפטא

30.05.201230.08.20129.7+גלוב אקספ יהש (2)

ני"ע המונפקים



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2012
מחירים שוטפים) 31.12.2012(מיליוני ש"ח,

גיוסמזה:סה"כגודלתאריךתאריךהענף והחברה
ע"י חברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקההצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/אג"חכתבימניות

בנותהודעה משלימהתשקיף להשלמהלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

30.05.201221.10.20125.5++גלוב אקספ יהש
30.05.201230.10.20127.4++גלוב אקספ יהש
30.05.201226.12.20125.2++גלוב אקספ יהש

22.05.201204.12.20125.1++גוליבר
23.05.201227.12.201256.0++מודיעין יהש

16.11.201219.12.20120.0+הזדמנות ישראלית (2)

1,117.485269.60.0הקצאות פרטיות
158.81195.10.0מסחר ושרותים

26.09.20101.7+ממן
12.01.201212.0+יעד

02.02.20123.7+סאן טים גרופ (צ'יפ פי.סי)
22.02.20120.1+איזי אנרגיה
02.04.20120.5+איזי אנרגיה

19.07.20111.21.2+פריון נטוורק (אינקרדימייל)
30.05.20122.02.0+פריון נטוורק (אינקרדימייל)
03.12.201275.775.7+פריון נטוורק (אינקרדימייל)

01.07.201216.216.2+טופ אימג'
26.06.20122.0+לידר שוקי הון

23.09.201243.7+ג'ובוקיט החזקות (דנידב)
173.2126.10.0נדל"ן

25.01.20120.5+עטיה גרופ
23.02.20122.7+אלדן טק
25.03.20120.9+אמות

02.04.20126.0+רוטשטיין
19.05.201215.0+פאנגאיה נדל"ן
16.05.20126.16.1+פאנגאיה נדל"ן
16.05.201210.0+פאנגאיה נדל"ן

11.07.201242.0+בראק אן וי (זרה)
11.09.201245.6+איידיאו גרופ

18.10.201214.9++מישורים
11.10.20129.5+קבוצת נץ (נץ בונדס)

12.12.201220.0+ריט 1
569.147130.30.0תעשייה

14.11.201124.9+אפליסוניקס
04.12.20115.2+גליקומיינדס
24.02.201215.03.20120.40.4+גליקומיינדס
24.02.201218.06.20120.40.4+גליקומיינדס
24.02.201216.07.20120.40.4+גליקומיינדס
24.02.201213.08.20120.20.2גליקומיינדס

09.01.201212.6+ביוקנסל טרפ (זרה)
17.07.20080.1+ביוקנסל טרפ (זרה)
23.07.20129.3+ביוקנסל טרפ (זרה)

02.02.20121.21.2+ביונדווקס
17.01.201229.02.20121.11.1+ביונדווקס
17.01.201220.05.20120.60.6+ביונדווקס

27.02.201257.157.1+ביוליין אר אקס
27.09.20122.32.3+ביוליין אר אקס
15.10.20122.52.5+ביוליין אר אקס
15.10.20123.83.8+ביוליין אר אקס
30.01.20128.9+אליום מדיקל
18.03.20129.1++אקס טי אל
09.07.20128.6+אקס טי אל

11.03.20121.5+טופספין מדיקל
05.03.20120.1+נייס
14.05.20120.8+נייס

09.04.20126.2+קפיטל פוינט
06.08.20121.4+קפיטל פוינט

02.05.20125.6+אינסוליין
30.10.20121.8+אינסוליין

16.05.20124.0+מיקרומדיק
06.05.201215.915.9+בריינסוויי
09.10.20123.9+בריינסוויי

30.05.20120.5+די.אן.איי ביומד
05.07.20120.6+די.אן.איי ביומד
19.06.20120.4+די.אן.איי ביומד

13.06.201214.414.4+פלוריסטם (זרה)
03.06.20126.6++מדיגוס

22.06.201221.3+די פארם
01.07.20120.5+אקסלנז ביוסיינס

02.07.20123.9+ביונוס ביוגרופ (אוקיאנה)
07.08.20120.7+אינטרקיור



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2012
מחירים שוטפים) 31.12.2012(מיליוני ש"ח,

גיוסמזה:סה"כגודלתאריךתאריךהענף והחברה
ע"י חברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקההצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/אג"חכתבימניות

בנותהודעה משלימהתשקיף להשלמהלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

22.08.20121.2+ווקסיל (שלדונקו)
04.12.20121.3+ווקסיל (שלדונקו)

12.08.20120.7+בי.אס.פי
02.09.201230.030.0+מזור רובוטיקה

14.08.201210.0+מדיקל קומפרישין
23.10.2012100.1+טאואר
11.09.20120.1+נסווקס

12.12.20124.7+אי.טי.ויו מדיקל
24.05.2012182.2+רבל

130.990.20.0השקעות
03.05.201275.7+קציר השקעות
20.06.20121.2+קציר השקעות
08.05.20121.0+אנלייט אנרגיה
20.06.20121.9+מינרלי (פז חן)
21.06.20121.1+מינרלי (פז חן)
28.06.201223.5+עמליה החזקות

29.05.20128.2+שלדונקו (קבלנים)
18.06.201218.1+דנידב השקעות (ארפל)

18.11.201219.12.20120.20.2+גלטן ביודיזל (אלומות ספרינט)
85.4637.90.0נפט

12.02.201227.627.6+הכשרה אנרגיה
01.08.201240.0+הכשרה אנרגיה

26.06.20126.0+גוליבר
18.07.20122.62.6+גוליבר

02.10.20121.5+איי.פי.סי (שלדיאלי)
17.12.20127.77.7איי.פי.סי (שלדיאלי)

195.190.0הנפקות באמצעות מוצרי מדדים (1)
07.07.201105.02.201219.6קסם סל ומוצרים (ת"א נפט וגז)

07.07.201105.07.201220.6קסם סל ומוצרים (ת"א-ביומד)
23.08.201116.02.201219.9תכלית מורכבות (ת"א נפט וגז)

23.08.201101.07.201217.4תכלית מורכבות (ת"א-ביומד)
16.06.201120.02.201232.2פסגות מדדים (ת"א נפט וגז)

16.06.201120.02.201215.7פסגות מדדים (שורט: ת"א בנקים)
16.06.201130.04.201218.3פסגות מדדים (דיבידנד ארה"ב)

16.06.201130.05.201232.2פסגות מדדים (אירופה, אוסטרליה)
16.06.201130.05.201219.2פסגות מדדים (שווקים מתפתחים)

6,359.7116,359.7הקצאות באמצעות מוצרי מדדים (1)
07.07.201105.02.2012213.5213.5קסם סל ומוצרים (ת"א נפט וגז)

07.07.201105.07.2012257.2257.2קסם סל ומוצרים (ת"א-ביומד)
23.08.201116.02.2012198.6198.6תכלית מורכבות (ת"א נפט וגז)

23.08.201101.07.2012204.6204.6תכלית מורכבות (ת"א-ביומד)
16.06.201120.02.2012608.1608.1פסגות מדדים (ת"א נפט וגז)

16.06.201120.02.2012226.0226.0פסגות מדדים (שורט: ת"א בנקים)
16.06.201130.04.2012206.7206.7פסגות מדדים (דיבידנד ארה"ב)

16.06.201130.05.2012542.5542.5פסגות מדדים (אירופה, אוסטרליה)
16.06.201130.05.2012283.9283.9פסגות מדדים (שווקים מתפתחים)

(s&p 500-דקס, ראסל, נאסדק ו) 16.06.201122.10.20123,220.23,220.2פסגות מדדים
29.12.201102.8.2012398.4398.4תכלית סל (ת"א-100)

2,783.866388.20.0 סה"כ הנפקות

0.000.00.0מזה : חברות חדשות

1,117.485269.60.0סה"כ הקצאות פרטיות

3,901.2151657.80.0סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

6,554.8200.06,359.7סה"כ מוצרי מדדים

(1) הנפקות והקצאות באמצעות מוצרי מדדים אינן נכללות בגיוסי ההון.

(2) הנפקת זכויות.


