
2015, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(מחירים שוטפים, ח"מיליוני ש)

31.12.2015-נכון ל

ע "ניהענף והחברה(1)

המונפקים 

מניות

ע המונפקים "ני

כתבי אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח להמרה"אג

תאריך 

תשקיף /תשקיף

תשקיף /מדף

להשלמה

תאריך הצעת 

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

י "גיוס ע

חברות 

בנות

33,072.37329,650.40.0הנפקות

928.836694.00.0ביומד

28.08.201407.01.20151.7+ן'נקסט ג

ן 'נקסט ג
(2)

++28.08.201425.06.20153.8

ווקסיל ביו 
(2)

+29.08.201318.12.20142.1

די פארם 
(2)

+11.11.201325.12.201412.8

אקסלנז ביוסיינס 
(2)

+11.07.201313.01.201511.2

אקסלנז ביוסיינס 
(2)

+11.07.201315.11.201516.0
04.02.201409.02.201555.555.5+רדהיל ביופארמה
04.02.201416.07.2015168.7168.7+רדהיל ביופארמה

מדיקל קומפרישין 
(2)

+28.02.201211.01.201516.2
07.03.2015116.4116.4+ביוליין אר אקס

ביוקנסל 
(2)

+21.10.201317.02.201517.9

אינטרקיור 
(2)

++22.02.201512.5
18.07.201430.03.20158.3++כיטוב פארמה
20.11.201550.650.6++כיטוב פארמה

25.06.201229.03.20154.4++הדסית ביו
22.07.201516.08.20150.7+הדסית ביו
25.10.201516.12.20159.0+הדסית ביו
04.04.201406.04.201515.815.8+אקס טי אל

25.11.201420.04.20156.6++סלקט ביומד
26.11.201319.04.20156.1++אינסוליין
26.11.201302.08.20154.6++אינסוליין

אליום מדיקל 
(2)

++29.05.201329.03.20157.7
29.05.201308.09.201513.5+אליום מדיקל
29.05.201310.11.201512.1+אליום מדיקל

איי .י'ג.טי.איי
(2)

+28.11.201330.3.20156.0
06.04.201539.039.0++ביונדווקס

29.05.201320.05.20156.7++מיקרומדיק
29.04.201523.06.20150.9++מדיוי תראפיוטיק

27.08.201308.07.201526.8++מדיגוס
04.11.201315.07.20153.8++ויו מדיקל.טי.אי

14.10.201425.06.201565.065.0+(זרה)פלוריסטם 
09.06.201504.08.2015129.5129.5+אינטק פארמה

30.09.201419.09.201534.834.8+כן פייט ביופרמה
30.09.201413.10.201518.718.7+כן פייט ביופרמה

29.05.201413.12.20154.7+קדימהסטם
איתמר מדיקל 

(2)
+13.02.201302.12.201518.7

595.4995.40.0טכנולוגיה

27.10.201424.02.201510.7+וויטסמוק
29.01.201524.02.20155.2+אפליי
31.05.201321.04.2015346.3++יקס'אנרג

14.04.201414.05.201547.247.2+קמטק
27.08.201315.07.20151.6++די.אל.אי

03.07.201412.08.201548.248.2+סיירן 
07.08.201510.09.2015127.5+פורמולה מערכות

26.10.201427.10.20155.2+וויטסמוק
04.02.201402.11.20153.5+ובוקיט החזקות'ג

96.760.00.0מסחר ושרותים

03.02.201516.03.20158.2+(אתלון השקעות)אפיו אפריקה 
31.05.201219.03.20150.02++סינמה יהש

07.05.201530.07.20150.0+ויקטורי
04.09.201509.09.201533.8+סאני

26.05.201416.09.201527.2+פרידנזון
15.05.201423.12.201527.5+תדיראן הולדינגס

1,998.5140.00.0ן ובינוי"נדל

02.07.201414.01.201519.9+(מלרג)ן "סוהו נדל

איידיאו גרופ 
(2)

+07.05.201325.12.2014379.0
23.05.201205.02.2015155.5+אלוני חץ

ניו הוריזון 
(2)

+27.02.20153.6
30.07.201230.03.2015126.4++ביג

25.02.201429.04.2015315.9++ן"סלע קפיטל נדל
22.05.201569.6+*אורון קבוצה 

30.06.201529.07.201579.2+*ויתניה 
17.07.201517.08.201555.0+מגה אור

29.05.201314.10.201524.2+דמרי



ע "ניהענף והחברה(1)

המונפקים 

מניות

ע המונפקים "ני

כתבי אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח להמרה"אג

תאריך 

תשקיף /תשקיף

תשקיף /מדף

להשלמה

תאריך הצעת 

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

י "גיוס ע

חברות 

בנות

29.05.201320.12.201529.3+דמרי
28.02.201304.11.201558.8+אורתם סהר

28.02.201325.11.201578.0+ישרס
30.07.201530.12.2015604.1+גזית גלוב
29,011.1228,861.00.0תעשייה

טבע
(3)

+30.11.201502.12.201528,861.028,861.0
27.05.201310.12.2015150.1+נייר חדרה
439.230.00.0השקעות

אידיבי פתוח 
(2)

++30.05.201419.01.2015416.8

ארקו החזקות 
(2)

+15.04.201326.01.201522.4

דיסקונט השקעות 
(2)

+17.06.201327.08.20150.0
2.530.00.0נפט

אדן אנרגיה 
(2)

+29.07.201310.02.20150.8

אדן אנרגיה 
(2)

+29.07.201306.08.20150.03

אדן אנרגיה 
(2)

+29.07.201307.09.20151.7
5,483.51073,675.20.0הקצאות פרטיות

29.020.00.0שירותים פיננסים

25.08.20150.2+איתי פיננסים

27.08.201528.8+(מיינסטרים)פנינסולה 

3,862.1383,502.20.0ביומד

04.01.20150.5+ן'נקסט ג
23.12.20140.5+קדימהסטם
03.11.20152.02.0+קדימהסטם
23.11.20151.8+קדימהסטם
19.01.20150.3+אקס טי אל

14.01.20152.0+בונוס ביוגרופ
28.05.20154.5+בונוס ביוגרופ

15.01.20150.1+ווקסיל ביו
20.07.20151.2+ווקסיל ביו
09.11.20150.6+ווקסיל ביו

27.01.20150.2+איי.י'ג.טי.אי
22.12.20141.6+אינסוליין

07.01.20158.08.0+פי.אס.בי
18.12.20142.0+אינטרקיור

30.12.20140.1+ביוקנסל
19.02.20150.3+תראפיקס ביו
07.04.20152.2+תראפיקס ביו
19.11.20153.3+תראפיקס ביו

18.02.201521.221.2+אייסקיור מדיקל
25.02.20151.4+מיקרומדיק

08.04.201526.224.8+ביו לייט
26.04.20152.0+כיטוב פארמה

02.06.20152.32.3+(זרה)פלוריסטם 
03.11.20151.91.9+(זרה)פלוריסטם 

26.03.20159.6+ביוליין אר אקס
25.11.201430.06.201511.611.6++קולפלנט אחזקות

08.06.20150.1+אליום מדיקל
30.07.2015138.2138.2+(זרה)אופקו 
08.11.201592.592.5+(זרה)אופקו 
20.08.201505.11.20153,146.93,146.9+(זרה)אופקו 

05.07.20150.5+מדיקל קומפרישין
14.09.201533.233.2+(זרה)ביוטיים 
01.10.201580.1+(זרה)ביוטיים 
02.10.201519.619.6+(זרה)ביוטיים 

24.09.20153.7+אינטק פארמה 
10.08.20155.5+איי ביומד.אן.די

05.11.201593.7+איתמר מדיקל
04.09.201509.11.2015140.7+(זרה)מנקיינד 

181.32678.10.0טכנולוגיה

05.01.20152.1+(איי.בי.זד)ננו דיימנשן 
10.02.20140.4+(איי.בי.זד)ננו דיימנשן 
14.07.201542.2+(איי.בי.זד)ננו דיימנשן 
26.11.20158.5+(איי.בי.זד)ננו דיימנשן 

21.01.20151.51.0+(10תשואה )מודולס ' ספיץ
16.04.20151.21.2+(10תשואה )מודולס ' ספיץ
15.04.20150.1+(10תשואה )מודולס ' ספיץ

11.02.201519.319.3+פריון נטוורק
19.07.20153.33.3+פריון נטוורק
01.12.201538.938.9+פריון נטוורק

17.02.20150.6+רוסלם השקעות'ג
17.02.20154.94.9+(נטקס) נטוורקס 2ביי
10.08.20155.75.7+(נטקס) נטוורקס 2ביי



ע "ניהענף והחברה(1)

המונפקים 

מניות

ע המונפקים "ני

כתבי אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח להמרה"אג

תאריך 

תשקיף /תשקיף

תשקיף /מדף

להשלמה

תאריך הצעת 

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

י "גיוס ע

חברות 

בנות

01.03.20152.8+אלגומייזר
28.02.20151.0+פי.טי.וו

28.01.20151.1+פורמולה מערכות
01.03.20150.6+אלגומייזר
31.05.20155.1+אלגומייזר

01.06.201523.4+(זרה)סומוטו 
26.05.20158.7+יעד

5-6.07.20152.4+טופ מערכות
16.07.20153.83.8+ובוקיט החזקות'ג
21.10.20151.0+ובוקיט החזקות'ג
14.12.20150.3+ובוקיט החזקות'ג

30.08.20151.1+תעוזה
02.11.20151.3+רס'טכנופלס ונצ

200.620.00.0מסחר ושרותים

365+13.05.201531.0המשביר 
28.05.2015169.6+אגרי
710.8110.00.0ן ובינוי"נדל

1+15.01.20150.2ריט 
1+01.02.201585.0ריט 
1+21.04.20150.2ריט 
1+29.07.20150.3ריט 
1+02.11.20150.3ריט 
1+07.12.201520.1ריט 

25.03.2015262.1+מליסרון
16.03.20150.3+אמות

05.05.2015125.0+דורי בניה
04.11.2015202.3+כלכלית ירושלים

19.10.201515.0+ביג
265.9879.20.0תעשייה

20.08.20142.3+כיל
26.02.20152.3+כיל
22.06.201559.859.8+כיל

26.03.201580.1+רקח
18.05.201519.419.4+תפרון
18.05.20152.0+תפרון

18.05.201553.5+ת"צנורות המזה
08.01.201546.5+אברות

233.82015.70.0השקעות

15.01.201573.5+קמן קפיטל
31.12.20147.6+סל-ביו
27.07.201515.715.7+סל-ביו

26.02.201520.3+(זרה)קנון הולדינגס 
26.02.20152.1+(זרה)קנון הולדינגס 

10.03.20151.2+שפע ימים
19+24.5.20150.4+שפע ימים
25.05.20150.4+שפע ימים
03.06.20151.4+שפע ימים
30.07.20152.0+שפע ימים
06.09.20152.4+שפע ימים

03.02.201529.2+איזי אנרגיה
16.03.201540.0+כפרית

22.03.20153.6+די מדיקל
27.04.20155.9+(ישאל אמלט)קלע השקעות 

09.06.20153.9+סטאר נייט
28.05.201517.3+די רום

02.03.20151.1+משאבי טבע
25.05.20152.5+אינוונטק

13.08.20153.3+מובייל מקס

33,072.37329,650.40.0כ הנפקות" סה

148.820.00.0חברות חדשות: מזה 

5,483.51073,675.20.0כ הקצאות פרטיות"סה

38,555.818033,325.60.0כ הנפקות והקצאות פרטיות"סה
:הערות לטבלה

.חברה חדשה* 
(1)

.לא כולל הנפקות והקצאות באמצעות תעודות סל על מדדי מניות 
(2)

.הנפקת זכויות 
(3)

.כמחצית הסכום גויס באמצעות מניות בכורה 


