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  2005  יוני- 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* 
. למניות2'  וסד1' אופציה סד  

,  מהיחידות שנמכרו68%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

ראה (ח "ההנפקה כללה אג
 ).הנפקות שוק איגרות החוב

מחיר   ליחידה835.5 299.1
 1.8פי  מקסימום

מכרז על 
מחיר 
 יחידה 
832.5-
835.5 

 ציבור + ++* *+
 –דור אלון . 1

 –מסחר ושרותים 
 שרותים

 בעלת -" אלון"י "הצעת מכר ע
הצעת  +       109.7 .השליטה בחברה

  מכר

וכתבי ' ג' ח להמרה סד"אג* 
 .'ג' ח סד" לאג1' אופציה סד

,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

ח וכתבי "ההנפקה כללה אג
אה הנפקות ר(ח "אופציה לאג

 ).שוק איגרות החוב

ריבית   ליחידה728 249.3
 1.1פי  מקסימום

מכרז על 
שיעור 
 ריבית 

4%-6% 

 –ן "דלק נדל. 2 ציבור + +* +*
 ן ובינוי"נדל

 וכתבי 3' ח להמרה סד"אג* 
 . למניות4' אופציה סד

,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

196.7 1,967.2 
 ליחידה

 ריבית
 1.0פי  מקסימום

מכרז על 
שיעור 
 ריבית 

4%-6% 

 –קרדן ישראל . 3 ציבור + +* +*
 השקעה ואחזקות

על ' א' תעודות בחסר סד* 
 .25-א"מדד ת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה לא הובטחה  

 .בחיתום

24.9** 712.37 
 ציבור +*   ללא מכרז 21.9פי   ליחידה

  –מבט גידורים . 4
 –השקעה ואחזקות 

 נגזרי מדדים
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  2005  יוני- 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

על ' ב' תעודות בחסר סד* 
 .100-א"מדד ת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה לא הובטחה  

 .בחיתום

24.4** 698.45 
   +*   ללא מכרז 4.5פי   ליחידה

על ' ג' תעודות בחסר סד* 
 .100-ק"מדד נאסד

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה לא הובטחה  

 .בחיתום

23.2** 1,448.51 
   +*   ללא מכרז 20.7פי   הליחיד

על ' א' תעודות בחסר סד* 
 .25-א"מדד ת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה לא הובטחה  

 .בחיתום

 ציבור +*   ללא מכרז 11.2פי    ליחידה61.6 **29.6
 –קסם שורט . 5

 –השקעה ואחזקות 
 נגזרי מדדים

על ' ב' תעודות בחסר סד* 
 .100-א"מדד ת

 .סי הוןלא נכלל בגיו** 
ההנפקה לא הובטחה  

 .בחיתום

   +*   ללא מכרז 4.1פי    ליחידה70.2 **30.2

על ' ג' תעודות בחסר סד* 
 .100-ק"מדד נאסד

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה לא הובטחה  

 .בחיתום

29.2** 109.66 
   +*   ללא מכרז 0.99פי   ליחידה

על ' ד' תעודות בחסר סד* 
 .s&p 500מדד 

 . נכלל בגיוסי הוןלא** 
ההנפקה לא הובטחה  

 .בחיתום

   +*   ללא מכרז 0.77פי    ליחידה82.48 **25.2
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  2005  יוני- 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

על ' ה' תעודות בחסר סד* 
 .75-א"מדד ת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה לא הובטחה  

 .בחיתום

   +*   ללא מכרז 0.65פי    ליחידה72.97 **21.0
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 2005 י יונ- 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

חתימת 
 חסר/יתר

 ח"אג המכרז
 להמרה

 כתבי
 אופציה
  למניות

סוג  מניות
 ההנפקה

 החברה

 3' בי אופציה סדכת* 
 .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ח "ההנפקה כללה אג
ח "וכתבי אופציה לאג

ראה הנפקות שוק (
 ).איגרות החוב

 רוזבאד. 1 ציבור  +*   1.0פי   ללא תמורה 0.0

 3' כתבי אופציה סד* 
 .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .םמוסדיי

ח "ההנפקה כללה אג
ח "וכתבי אופציה לאג

ראה הנפקות שוק (
 ).איגרות החוב

 דנאל. 2 ציבור  +*   1.0פי   ללא תמורה 0.0

3' ח להמרה סד"אג* 
 3' וכתבי אופציה סד

 .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ח "ההנפקה כללה אג

 ארזים. 3 ציבור  +* +*  1.1פי    ליחידה380 57.0
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 2005 י יונ- 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

חתימת 
 חסר/יתר

 ח"אג המכרז
 להמרה

 כתבי
 אופציה
  למניות

סוג  מניות
 ההנפקה

 החברה

ח "וכתבי אופציה לאג
 ראה הנפקות שוק(

 ).איגרות החוב
 2' כתבי אופציה סד* 

 .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ח "ההנפקה כללה אג
ראה הנפקות שוק (

 ).איגרות החוב

 וואן תוכנה. 4 ציבור  +*   1.0פי   ללא תמורה 0.0

 4' כתבי אופציה סד* 
 .'ד' ח להמרה סד"אגל
 מהיחידות 38%-כ

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים
ח "ההנפקה כללה אג
ח "וכתבי אופציה לאג

ראה הנפקות שוק (
 ).איגרות החוב

 ישרס. 5 ציבור  +*   1.2פי   ללא תמורה 0.0

 1' כתבי אופציה סד* 
 .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ח "נפקה כללה אגהה

 לידר. 6 ציבור  +*   1.1פי   ללא תמורה 0.0
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 2005 י יונ- 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

חתימת 
 חסר/יתר

 ח"אג המכרז
 להמרה

 כתבי
 אופציה
  למניות

סוג  מניות
 ההנפקה

 החברה

ראה הנפקות שוק (
 ).איגרות החוב

 4' כתבי אופציה סד* 
 .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ח "ההנפקה כללה אג
ראה הנפקות שוק (

 ).איגרות החוב

ם קלנרשרם פודי. 7 ציבור  +*   1.0פי   ללא תמורה 0.0

' א' ח להמרה סד"אג* 
 2' וכתבי אופציה סד

 .למניות
ריבית   ליחידה240 30.0

 1.8פי  מקסימום
מכרז על 

שיעור ריבית 
0%-4.75% 

 נעמן. 8 ציבור  +* +*

 פוליגון. 9 זכויות +       למניה0.06 6.0 .כל הזכויות נוצלו במלואן
' א' ח להמרה סד"אג* 

 2' וכתבי אופציה סד
 .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

70.7 1,087.25 
 ליחידה

מחיר 
 1.0פי  מינימום

מכרז על 
 מחיר יחידה
1,087.25-
1,100 

 רודמקו. 10 ציבור + +* +*

', ז' ח להמרה סד"אג* 
 10' כתבי אופציה סד

וכתבי ', ז' ח סד"לאג
 . למניות9' אופציה סד

,  מהיחידות שנמכרו80%

120.1 1,200.6 
 ליחידה

ריבית 
 –שנקבעה 
3.45% 

 1.2פי 
מכרז על 

 שיעור ריבית 
2.7%-3.7% 

 אוסיף. 11 ציבור  ++* +*
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 2005 י יונ- 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

חתימת 
 חסר/יתר

 ח"אג המכרז
 להמרה

 כתבי
 אופציה
  למניות

סוג  מניות
 ההנפקה

 החברה

י משקיעים "ו ענרכש
 .מוסדיים

 .'ב' ח להמרה סד"אג* 
 מהיחידות 72%-כ

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים

  ליחידה1,000 180.0
ריבית 
 –שנקבעה 
3.6% 

 1.4פי 
מכרז על 

 יעור ריבית ש
3%-4% 

 מבטח שמיר. 12 ציבור   +*

' א' ח להמרה סד"אג* 
 3' וכתבי אופציה סד

 .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

  ליחידה455 45.5
ריבית 
 –שנקבעה 
4.5% 

 1.4פי 
מכרז על 

 שיעור ריבית 
3%-4.75% 

 בסר פרוייקטים. 13 ציבור  +* +*

  זכויות +       למניה1.204 16.3 .וצלו במלואןכל הזכויות נ

 מלל. 14 זכויות +       למניה1 4.6 .נוצלו,  מהזכויות93%-כ
יחידות השתתפות * 

 5' וכתבי אופציה סד
 .ליחידות השתתפות

 .כל הזכויות נוצלו במלואן

 גבעות עולם. 15 זכויות +* +*      לאגד0.065 26.4

 .'ה' ח להמרה סד"אג* 
2,236.0 .זכויות נוצלו במלואןכל ה דיסקונט . 16 זכויות +  +*     ליחידה4,500

 השקעות
 כלנית כרמון. 17 זכויות +       למניה0.16 11.3 .כל הזכויות נוצלו במלואן

 
 פרטי ההנפקות - יוני 2005
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 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

  יםניירות הערך המונפק מחיר גודל ההנפקה 

ח"במיליוני ש הערות ח "אג ח" ההנפקה בש 
 להמרה

 אופציה
 למניות

 החברה מניות
 

 .לא סחירים', ג-ו' ב', א' כתבי אופציה סד* 
 פיתקית. 1 + +++*   ליחידה1,050                  2.1 . ניצעים26-הקצאה ל

 בעלת השליטה –" מ" בר לחי בע–לוגי "הקצאה ל
.פעילותה בתחום התבואותבמסגרת רכישת , בחברה  רודמקו. 2 +    למניה0.51 49.0

, Citrine Special Opportunities Fund-הקצאה ל
 ביומדיקס . 3 +    למניה1.07 3.3 .בעלת עניין בחברה

 )  טים דיסיאל-לשעבר(

 אאורה. 4 +    למניה1.3 12.8 .הקצאה למר יוסף צליח

 חברה –ן "להצעת רכש חליפין לבעלי מניות קרדן  נד
 קרדן  ישראל. 5 +    למניה6.73 73.1 .במסגרת התשקיף, בת

,  בעל השליטה בחברה–הקצאה למר אברהם ביריאן 
במסגרת רכישת אחזקותיו בחברות העוסקות בשילוח 

 6- עובדים ול19-הקצאה ל. בינלאומי ועמילות מכס
 .ניצעים נוספים

 אייביטרנס. 6 +    למניה0.32 25.3
 )ירשזון ברק ה–לשעבר (

 כרמל אחזקות. 7 +    למניה6 6.0 " .גזית"הקצאה ל

 כלנית כרמון. 8 +    למניה0.35 9.0 ".לאומי"הקצאה לבנק 

במסגרת רכישת ,  ממניות החברה90%הקצאה של 
 ריבוע הזמן. 9 +    למניה0.33 104.8 .ומיזוגה בחברה"  אי.סי.י'דטא ג"פעילות 

  +    למניה0.27 0.9 . עובדים36-הקצאה ל

  +    למניה0.13 2.3 . ניצעים  נוספים10-הקצאה ל

 במסגרת IDS- וTCIהקצאה לבעלי מניות בחברות 
 .מיזוגן בחברה

 .ההקצאה בוצעה באפריל
 ריטליקס. 10 +    למניה101.1 88.6
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 פרטי ההנפקות - יוני 2005

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

  יםניירות הערך המונפק מחיר גודל ההנפקה 

ח"במיליוני ש הערות ח "אג ח" ההנפקה בש 
 להמרה

 אופציה
 למניות

 החברה מניות
 

ח "הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג* 
 י תשקיף "שהונפקו עפ',  ד' להמרה סד

 .31.7.2001 -מ
 .ההקצאה בוצעה במאי

 ישרס. 11   +*  למניה 0.98 24.4

 .25-א"על מדד ת' א' תעודות בחסר סד* 
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
 מבט גידורים. 12 +*    ליחידה712.37 **427.4

 .100-א"על מדד ת' ב' תעודות בחסר סד * 
 .יףבמסגרת התשק, הקצאה לחברת בת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
  +*    ליחידה698.45 **419.1

 .100-ק"על מדד נאסד' ג' תעודות בחסר סד* 
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
  +*    ליחידה1,448.51 **434.6

 .25-א"על מדד ת' א' תעודות בחסר סד* 
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת

 .לל בגיוסי הוןלא נכ** 
    ליחידה61.6 **369.6

*+ 
 קסם שורט. 13

 .100-א"על מדד ת' ב' תעודות בחסר סד* 
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
    ליחידה70.2 **421.2

*+ 
 

 .100-ק"על מדד נאסד' ג' תעודות בחסר סד* 
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת

 .יוסי הוןלא נכלל בג** 
    ליחידה109.66 **438.6

*+ 
 

 .s&p 500על מדד ' ד' תעודות בחסר סד* 
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
    ליחידה82.48 **494.9

*+ 
 

 .75-א"על מדד ת' ה' תעודות בחסר סד* 
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
    ליחידה72.97 **437.8

*+ 
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 2005 יוני -פרטי ההנפקות 

 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

תבי כ ההצמדה המכרז
 אופציה
  ח"לאג

סוג  ח"אג
 ההנפקה

 החברה
  

 .'א' תעודות פיקדון סד* 
,  מהיחידות שנמכרו65%-כ

.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה לא הובטחה 

 .בחיתום

75.0 1,000 
 ליחידה

ריבית 
 –שנקבעה 

4.10% 
 1.4פי 

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
3.55%-
4.15% 

 ירושלים הנפקות. 1 ציבור +*  מדד
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 2005 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההצמדה המכרז כתבי 
 אופציה

 ח"אגל

סוג  ח"אג
 ההנפקה

 החברה
  

 .'יג' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו49%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
 .ההנפקה לא הובטחה בחיתום

ריבית  ליחידה5,000 70.0
 2.4פי  מינימום

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
4.5%-4.65% 

 כלל תעשיות. 1 ציבור +*  מדד

וכתבי אופציה ' א' ח סד"אג* 
 .'א' ח סד" לאג'א' סד

,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

ההנפקה כללה כתבי אופציה 
ראה הנפקות שוק (למניות 
 ).המניות

ריבית   ליחידה507.3 76.1
 1.0פי  מקסימום

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
4.35%-5% 

 רוזבאד. 2 ציבור +* +* מדד

 .25' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו22%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"כשו ענר

 .ההנפקה לא הובטחה בחיתום

 ליחידה1,000 500.0
ריבית 

שנקבעה 
– 4.35% 

 3.3פי 

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
0%-4.6% 

 פועלים הנפקות. 3 ציבור +*  מדד

וכתבי אופציה ' ב' ח סד"אג* 
 .'ב' ח סד" לאג4' סד

,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

נפקה כללה כתבי אופציה הה
ראה הנפקות שוק (למניות 
 ).המניות

מחיר   ליחידה233 35.0
 1.0פי  מינימום

מכרז על מחיר 
 –יחידה 

233-240 
 דנאל . 4 ציבור +* +* מדד

'  וכתבי אופציה סד2' ח סד"אג* 
ריבית   ליחידה620 93.0 .2' ח סד" לאג4

מכרז על  1.1פי  מקסימום
שיעור ריבית   ארזים. 5 ציבור +* +* מדד
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 2005 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההצמדה המכרז כתבי 
 אופציה

 ח"אגל

סוג  ח"אג
 ההנפקה

 החברה
  

,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

המרה ח ל"ההנפקה כללה אג
ראה (וכתבי אופציה למניות 
 ).הנפקות שוק המניות

– 
3.5%-4.75% 

 .'א' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה כתבי אופציה 

ראה הנפקות שוק (למניות 
 ).המניות

ריבית   ליחידה250.8 30.1
 1.0פי  מקסימום

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
2.5%-3.95% 

 וואן תוכנה. 6 ציבור +*  מדד

 .'ב' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו68%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה מניות והמירים 

 ).ראה הנפקות שוק המניות(

מחיר   ליחידה835.5 180.2
 1.8פי  םמקסימו

מכרז על מחיר 
 יחידה 

832.5-835.5 
 דור אלון. 7 ציבור +*  מדד

וכתבי אופציה ' ה' ח סד"אג* 
 .'ה' ח סד" לאג6'  וסד5' סד
,  מהיחידות שנמכרו38%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה כתבי אופציה 

ראה הנפקות (ח להמרה "לאג
 ).שוק המניות

מחיר   ליחידה540 27.0
 1.2פי  נימוםמי

מכרז על מחיר 
 יחידה

540-570 
 ישרס. 8 ציבור +* ++* מדד

.'א' כתבי התחיבות נדחים סד* 
,  מהיחידות שנמכרו40% ריבית   ליחידה950 251.8

מכרז על  12.3פי  מינימום
שיעור ריבית   .איי.די. אי–ישיר . 9 ציבור +*  מדד
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 2005 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההצמדה המכרז כתבי 
 אופציה

 ח"אגל

סוג  ח"אג
 ההנפקה

 החברה
  

 – .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
3.75%-4.75%

 .'ד' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה כתבי אופציה 

ראה הנפקות שוק (למניות 
 ).המניות

ריבית   ליחידה280 63.0
 1.1פי  מקסימום

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
3%-4% 

 לידר. 10 ציבור +*  מדד

 .'ד' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

 .ם מוסדייםי משקיעי"נרכשו ע
ההנפקה כללה כתבי אופציה 

ראה הנפקות שוק (למניות 
 ).המניות

ריבית   ליחידה420 63.0
 1.0פי  מקסימום

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
4%-4.8% 

 שרם פודים קלנר. 11 ציבור +*  מדד

 .'ג' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

 8%-וכ, י חברה בת"נרכשו ע
 .בת' י חב"ע

 .ה בחיתוםההנפקה לא הובטח

 אידיבי אחזקות. 12 ציבור +*  מדד ללא מכרז 1.3פי    ליחידה5,000 150.0

 .'ב' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ריבית   ליחידה950 55.1

 1.0פי  מקסימום

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
5.5%-6.25% 

 גילץ. 13 ציבור +*  מדד
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 2005 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההצמדה המכרז כתבי 
 אופציה

 ח"אגל

סוג  ח"אג
 ההנפקה

 החברה
  

' ופציה סדוכתבי א' ח סד ד"אג* 
 .'ד' ח סד" לאג2

,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

ההנפקה כללה מניות והמירים 
 ).ראה הנפקות שוק המניות(

ריבית   ליחידה728 49.2
 1.1פי  מקסימום

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
4%-6% 

 ן"דלק נדל. 14 ציבור +* +* מדד

 .'ז' ח סד"אג* 
, ו מהיחידות שנמכר41%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
 .ההנפקה לא הובטחה בחיתום

ריבית  ליחידה5,000 100.0
 2.4פי  מינימום

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
4.5%-4.7% 

 אידיבי פתוח. 15 ציבור +*  מדד

 .'ח' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו71%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
 .ההנפקה לא הובטחה בחיתום

 ליחידה5,000 200.0
ריבית 

 שנקבעה
4.1% 

 1.4פי 

מכרז על 
שיעור ריבית 

– 
3.8%-4.2% 

  ציבור +*  מדד

 



-15- 

 

 
 פרטי ההנפקות - יוני 2005

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

  ניירות הערך המונפקים סוג ההצמדה ח" ההנפקה בשמחיר גודל ההנפקה 

ח"במיליוני ש הערות  החברה ח"אג   
 

 .'יב' ח סד"אג* 
 כלל תעשיות. 1 +* מדד ח" לאג1 140.0 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת

 .25' ח סד"אג* 
, "תרשיש "–הקצאה לחברה אחות 

 .במסגרת התשקיף
 פועלים הנפקות. 2 +* מדד ח" לאג1 1,000.0

 .'א' תעודות פיקדון סד* 
. במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת   ירושלים הנפקות.3 +* מדד ח" לאג1 75.0

 .'א' ח סד"אג* 
. במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת  וואן תוכנה. 4 +* מדד ח" לאג1 13.3

 .'ד' ח סד"אג* 
 לידר. 5 +* מדד ח" לאג1 27.0 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת

 .'ד' ח סד"אג* 
 רשרם פודים קלנ. 6 +* מדד ח" לאג1 27.0 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת

 


