
 

 

                       2005  ינואר- פרטי ההנפקות
       

 
 

 חדשותחברות  - שוק המניות
 

 הנפקות
 

גודל  הערות ניירות הערך המונפקים
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

חתימת 
חסר/יתר

 המכרזסוג 

 ח"אג
להמרה

 כתבי
  אופציה

מניות

סוג 
 ההנפקה

 החברה
 והענף

וכתבי ' א' ח להמרה סד"אג* 
 . למניות1' אופציה סד

,  מהיחידות שנמכרו79%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

מחיר   ליחידה610 61.0
 1.5פי  מקסימום

מכרז על 
 מחיר יחידה

585-610 
 ציבור + +* +*

 -גולן פלסטיק . 1
 –תעשיה 
 גומי ופלסטיק, כימיה

ניתנות ', א' תעודות סל סד* 
 8,534.61 **25.6 .15-להמרה למדד פיננסים

 ציבור +*   ללא מכרז 2.1פי   ליחידה
  –מבט פיננסים . 2

  –השקעה ואחזקות 
 תעודות סל

ניתנות ', ב' תעודות סל סד* 
 .30-להמרה למדד יתר

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה לא הובטחה  

 .בחיתום

25.7** 6,110.23 
 ציבור +*   ללא מכרז 1.2פי   ליחידה
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                    2005  ינואר- פרטי ההנפקות
 חברות ותיקות - שוק המניות

 
 הנפקות

 
 

 
 גודל

   ניירות הערך המונפקים סוג תוצאות ההנפקה

ההנפקה  הערות
 במיליוני

 ח"ש

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

ת חתימ
 חסר/יתר

 ח"אג המכרז
 להמרה

 כתבי
 אופציה
  למניות

 החברה סוג ההנפקה מניות

יחידות השתתפות * 
 5' וכתבי אופציה סד

 .ליחידות השתתפות
 .כל הזכויות נוצלו במלואן

ההנפקה לא הובטחה 
 .בחיתום

 גבעות עולם. 1 זכויות +* +*      לאגד0.065 24.1

', ו' תעודות סל סד* 
מדד ניתנות להמרה ל

 .30-יתר
 קסם מדדים. 2 ציבור +*   ללא מכרז 1.3פי    ליחידה60.69 **33.4

', ז' תעודות סל סד* 
ניתנות להמרה למדד 

 .15-ן"נדל
  ציבור +*   ללא מכרז 0.8פי    ליחידה30.41 **25.6

', ח' תעודות סל סד* 
ניתנות להמרה למדד 

 .15-פיננסים
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

הובטחה ההנפקה לא  
 .בחיתום

  ציבור +*   ללא מכרז 0.9פי    ליחידה85.73 **25.7
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 2005 ינואר -פרטי ההנפקות 
  חברות ותיקות-שוק המניות 

 הקצאות פרטיות
  ניירות הערך המונפקים מחיר גודל ההנפקה 

ח"במיליוני ש הערות  אופציה ח" ההנפקה בש 
 למניות

 החברה מניות
 

 ארפל. 1 +   למניה4.29 3.6 ".מארינרה"ו"  אחזקותאודי דור"הקצאה לחברות 

 גילאון. 2 +   למניה0.5 1.3 .הקצאה לבעלי השליטה בחברה

  +   למניה0.55 0.5 . ניצעים שונים19-הקצאה ל

 .3' כתבי אופציה סד* 
בתמורה , "מסכי זהב"ו" ישראכרט", "תדיראן"הקצאה ל

 .למחיקת חוב החברה לניצעות
 וואלה. 3 + +*  לחבילה5.2 1.0

 די מדיקל. 4 +   למניה0.45 11.3 . ניצעים28-הקצאה ל
 ) ארית מערכות-לשעבר(

 קסם מדדים. 5 +*   ליחידה60.69 **546.2 .30-ניתנות להמרה למדד יתר', ו' תעודות סל סד* 

  +*   ליחידה30.41 **517.0 .15-ן"ניתנות להמרה למדד נדל', ז' תעודות סל סד* 

 .15-ניתנות להמרה למדד פיננסים', ח' סל סדתעודות * 
 .במסגרת התשקיף,  ההקצאות לחברת בת3

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
  +*   ליחידה85.73 **514.4

 מבט פיננסים. 6 +*   ליחידה8,534.61 **145.1 .15-ניתנות להמרה למדד פיננסים', א' תעודות סל סד* 

 .30-ד יתרניתנות להמרה למד', ב' תעודות סל סד* 
 .במסגרת התשקיף,  ההקצאות לחברת בת2

 . לא נכלל בגיוסי הון** 
  +*   ליחידה6,110.23 **127.1

 .75-א"ניתנות להמרה למדד ת', א' תעודות סל  סד* 
 .הקצאה לחברת בת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
 קסם מוצרים . 7 +*   ליחידה69.66 **1,044.9

 ) סל מניות-לשעבר(
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 חדשותחברות  - ח"שוק האג

 
 הנפקות

 
 

 
  תוצאות ההנפקה

 סוג

 

 סוג

ניירות הערך 
 המונפקים

  

גודל  ה ע ר ו ת
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

חתימת 
 חסר/יתר

כתבי  ההצמדה המכרז
 אופציה
  ח"לאג

סוג  ח"אג
 קהההנפ

 החברה
  

 .'א' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו73%-כ

.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה לא הובטחה 

 .בחיתום

ללא  4.7פי   ליחידה1,000 700.0
 גלילה הפקדות. 1 ציבור +*  מדד מכרז

ניתנות ', א' תעודות סל סד* 
 .להמרה לשווי מחיר הזהב

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
חה ההנפקה לא הובט

 .בחיתום

ללא  0.9פי    ליחידה18.8 **25.1
 ציבור +*  זהב מכרז

 -קסם סחורות. 2
 –השקעה ואחזקות 

 תעודות סל
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 2005 ינואר -פרטי ההנפקות 
  חברות ותיקות- ח"אגשוק ה

 
 הקצאות פרטיות

 
 

  ניירות הערך המונפקים סוג ההצמדה ח" ההנפקה בשמחיר גודל ההנפקה 

ח"מיליוני שב הערות  החברה ח"אג   
 

הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של 
י תשקיף "שהונפקו עפ', ח סדרה ה"אג
 .5.5.02 -מ

 בי פתוח.די.אי. 1 + מדד ח" לאג1.063 637.0

 .'א' ח סד"אג* 
 גלילה הפקדות. 2 +* מדד  ליחידה1,000 500.0 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת

 .צמודות דולר, 'א' תעודות פיקדון סד* 
 הדס. 3 +* דולר  ליחידה441.46 353.2 .הקצאה לחברת בת

 .צמודות אירו', ב' תעודות פיקדון סד* 
  +* אירו  ליחידה576.36 922.2 .הקצאה לחברת בת

ניתנות להמרה ', א' תעודות סל סד* 
 .לשווי מחיר הזהב

 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 קסם סחורות. 4 +* זהב  ליחידה18.8 **564.0        

 


