
הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2005
31.12.2005(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותמספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה
8,485.2995.3הנפקות

17.710.0ביטוח
28.09.200517.7+ב.ס.ס.ח*(12)

1,742.0200.0מסחר ושרותים
10.02.200553.1+++עמיר שיווק*

28.02.2005158.4+++חלל תקשורת (חלל לווינים)*
23.03.2005185.2+אלדין(3)

31.03.2005220.0++אינטרנט זהב
13.04.200524.7++וילי פוד

20.04.200511.7++סינמה (דלין הפקות) (1)
11.05.2005145.4+++נטוויז'ן*
26.05.20050.0+דנאל כא

29.05.20050.0+וואן תוכנה
29.05.2005408.8+++דור אלון*(8)

30.05.200530.0++נעמן
30.05.20054.6+מלל(1)

30.05.200511.3+כלנית כרמון(1)
28.07.20058.2+רמדור(1)

25.08.20050.0+חסון
30.08.200559.1+ברימאג דיגיטל*

27.09.2005285.7+איתוראן(3)(11)
27.11.200527.0+ראלקו

29.11.200561.3++מילומור סחר*
29.11.200547.5++כרמל אחזקות

1,352.0230.0נדל"ן
07.02.2005161.0++עוגן נדל"ן (זיקית)(6)

27.02.2005172.7+++דורי הנדסה(7)
27.02.200546.9++אלדן טק
27.02.20055.0+פוליגון(1)
19.05.20056.0+פוליגון(1)
18.04.200566.9++צרפתי
10.05.200521.7++סאמיט

10.05.20050.0+בוני תיכון
17.05.20050.0+דוראה

19.05.200546.5+++פולאר בינלאומי*
23.05.20050.0+דמרי
29.05.200557.0++ארזים
30.05.20050.0+ישרס
30.05.2005120.1++אוסיף

30.05.2005249.3+++דלק נדלן*
30.05.200561.8+++בסר פרוייקטים(9)

07.08.200549.5+אביב
09.08.2005151.2++אלקטרה נדל"ן *

09.08.200552.3++אולימפיה
18.08.20050.0+רניטק

28.08.20052.3+בית הזהב(10)
02.10.200581.8+++מלרג*
10.11.20050.0+חבס

2,276.3265.3תעשיה
05.01.200561.0+++גולן פלסטיק*
03.02.2005442.2+פרוטרום(3)(4)

13.02.2005112.7+++טמבור*(5)
22.02.20050.0+פולישק
27.02.20050.0+רקח

27.2.200518.1++אפקון תעשיות(1)
10.03.20050.0+שטראוס-עלית

11.04.2005148.8+++בגיר*
21.04.200554.5++פלסטופיל*
15.05.20050.0+רבינטקס

15.05.200557.2++שלא"ג תעשיות
17.05.2005124.7++גדות ביוכימיה*

21.07.20050.0+אברות
25.07.200548.0++איי.טי.אל

09.08.20050.0+ספקטרוניקס
18.08.200530.0++קמהדע* (13)

25.08.200536.1++טופספין מדיקאל*(חברה זרה) (13)
29.08.20050.0+ליטו גרופ (קיש קרור)

30.08.200538.35.3+פלסטרו השקיה(1)
14.09.20050.0+פולגת

22.09.200535.6++ברם תעשיות*
22.09.200545.0++כן פייט ביופרמה* (13)

10.11.20050.0+בירמן
20.11.20050.0+אופיר

ני"ע המונפקים



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2005
31.12.2005(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותמספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

21.11.2005976.1+נייס (3)
12.12.200548.0++נסווקס*
3,021.3220.0השקעה

27.02.200571.6++אלרן השקעות
27.02.20059.5+פסגות מימון (יסקל)(1)

14.04.20050.0+קמור
18.05.20056.8++די מדיקל (ארית מערכות)

05.05.200512.4+זאבי מחשבים(1)
21.09.200541.5+++וורלד ספנות (זאבי מחשבים)

26.05.20050.0+רוזבאד
30.05.20050.0+לידר

30.05.20050.0+שרם פודים קלנר
30.05.200570.7+++רודמקו

30.05.2005180.0+מבטח שמיר
30.05.2005196.7+++קרדן ישראל*

24.05.20052,236.0++דיסקונט השקעות(1)
03.08.200539.2++פולאר תקשורת

09.08.20053.8+אירו-סאט (טל כבלים)(1)
30.08.20052.4+גילאון

28.09.200594.3+++טאו (ירדן השקעות)
06.11.20050.0+אינספייר

29.11.200524.0+מעין ונצ'ורס*
28.11.20054.7+זיקה

29.11.20057.7++נחושתן השקעות(1)
15.12.200520.0++ביו לייט* (13)

75.970.0נפט
(2 הנפקות)50.5ינואר-מאי.2005++גבעות עולם (1)

20.04.200512.0++רציו (1)
29.09.20050.8+רציו

30.06.20057.1++מודיעין (1)
(הנפקות 2)5.5יולי-ספטמבר.2005++שדות נפט (1)

4,594.2960.0הקצאות פרטיות
205.230.0ביטוח

15.12.2004189.3+מנורה החזקות
10.03.200515.3+סיני
22.11.20050.6+סיני

818.0240.0מסחר ושרותים
30.12.20043.6+ארפל
28.11.20041.0++וואלה
31.01.20051.6+טלדור

17.02.2005156.3+פורמולה
(2 הקצאות)1.0ינואר-מרס.2005+רמדור

(2 הקצאות)14.3מרס-מאי.2005+ביומדיקס (טים דיסיאל)
05.04.200539.1++סקופ
19.05.20058.1++אפק

06.06.20056.0+כרמל אחזקות
(2 הקצאות)102.2יוני-אוגוסט.2005+ריטליקס(3)
21.06.20059.0+כלנית כרמון

(2 הקצאות)13.4מאי-ספטמבר.2005+בי.או.אס
28.05.20059.1+סאפיינס
19.05.2005208.5+גחלת

31.07.200574.8+דש איפקס (ברגר הולדינגס)
08.09.20055.6+מטריקס
02.08.200511.6+ענבר
25.09.20050.2+ראלקו
20.11.20054.8+לודן
17.11.2005147.8+רפק
677.7140.0נדל"ן
25.01.200520.2+דמרי

28.02.200552.6+אנגל משאבים
(2 הקצאות)29.2מרס-אפריל.2005+ישרס
15.05.20058.0+גולן

04.05.2005122.3++ג'י.טי.סי
21.09.2005110.1+ג'י.טי.סי
19.07.20058.0+מנופים

18.09.200585.0+גזית גלוב
(הקצאות 2)193.5אוקטובר-נובמבר.2005++אלוני חץ

24.11.20051.9+מטעי הדר
11.12.200528.9+דורי הנדסה

25.12.200518.0++אדגר השקעות
2,171.7190.0תעשיה
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02.01.200511.3+די מדיקל (ארית מערכות)
27.01.200530.9+פוקס
06.02.200511.0+קליל

07.03.20056.7++סטאר נייט
14.02.20051,836.8+פריגו 

17.03.20057.0+סטאר נייט
23.02.20050.8+שמיר
13.03.20053.2+פוקס

15.04.200571.4+מגל מערכות(3)
17.04.200539.6+ספאנטק
(3 הקצאות)7.8אפריל-אוקטובר.2005+טאואר(3)
10.05.20052.1++פיתקית

08.06.2005108.0+ריבוע הזמן
11.04.20056.0++בגיר

04.08.200510.1+שמיר אופטיקה(3)
14.11.20050.3+אונמי
05.12.200518.7++מלתא

721.6360.0השקעה
22.12.20041.8+גילאון

(2 הקצאות)15.1פברואר-ספטמבר.2005+וורלד ספנות (זאבי מחשבים)
27.01.20058.0+אורליין

02.03.200510.9+שרם פודים קלנר
(2 הקצאות)5.5פברואר-דצמבר.2005+אלוני מיתר

21.02.20059.8+תעוזה
13.03.200552.8++גמול
21.03.20056.2+++גילאון

(2 הקצאות)11.9מרס-מאי.2005++וורלדגרופ
14.04.20050.8+אינוונטק

29.03.20055.0+ירדן
(2 הקצאות)22.05.200549.6+רודמקו

08.06.20053.3+ביומדיקס (טים דיסיאל)
02.06.200512.8+אאורה

30.05.200573.1+קרדן ישראל
22.05.200525.3+אייביטרנס (הירשזון ברק)
26.06.200510.2+גמול ייזום (כלנית הי-טק)

08.05.200536.2++וורלדגרופ
25.07.20054.5+תעוזה(3)

07.07.20059.4+ישאל
(2 הקצאות)14.4מאי-דצמבר.2005+דירקט קפיטל

(2 הקצאות)5.9אוגוסט-ספטמבר.2005+גילאון
25.09.20050.4+אומגה

06.10.20059.9+אלרן השקעות
29.09.20059.5+לידר טק

29.09.20058.0+סהר אינווסט
16.11.200555.4++גמול

21.11.2005258.7+אלביט הדמיה
13.09.20055.2+זיקה

06.12.20052.0++אדוונטק

(2) 498.1120.0הנפקות באמצעות תעודות סל
10.01.200533.4קסם מדדים (יתר-30)

10.01.200525.6קסם מדדים (נדל"ן-15)
10.01.200525.7קסם מדדים (פיננסים-15)

19.01.200525.6מבט פיננסים* (פיננסים-15)
19.01.200525.7מבט פיננסים* (יתר-30)

27.02.200524.3קסם מוצרים (מדד מעלה)
02.06.200572.5מבט גידורים* (תעודות בחסר על מדדי: ת"א-25, ת"א-100, נאסד"ק-100)

02.06.2005135.2קסם סל* (תעודות בחסר על מדדי: ת"א-25, ת"א-100, מאסד"ק-s&p 500 ,100, ת"א-75)
08.08.200521.1קסם סל (ת"א-25)

(russell 2000, cece, s&p cnx) 08.08.200566.8קסם סל
04.08.200518.9תאלי-25 (תעודות בחסר על מדד ת"א-25)

(spinlac) 13.11.200523.3קסם סל

(2) 15,916.71715,916.7הקצאות באמצעות תעודות סל
10.01.2005546.2546.2קסם מדדים (יתר-30)

10.01.2005517.0517.0קסם מדדים (נדל"ן-15)
10.01.2005514.4514.4קסם מדדים (פיננסים-15)

19.01.2005145.1145.1מבט פיננסים (פיננסים-15)
19.01.2005127.1127.1מבט פיננסים (יתר-30)

28.12.20041,044.91,044.9קסם מוצרים (לשעבר - סל מניות) (ת"א-75)
(s&p 500) 07.02.20052,409.02,409.0פועלים מדדים
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לחברותמספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

27.02.2005482.5482.5קסם מוצרים (מדד מעלה)
02.06.20051,281.11,281.1מבט גידורים* (תעודות בחסר על מדדי: ת"א-25, ת"א-100, נאסד"ק-100)

02.06.20052,162.12,162.1קסם סל (תעודות בחסר על מדדי: ת"א-25, ת"א-100, מאסד"ק-s&p 500 ,100, ת"א-75)
1,986.2(2 הקצאות)1,986.2אוגוסט-ספטמבר.2005קסם סל (ת"א-25)

(russell 2000, cece, s&p cnx) 08.08.2005706.0706.0קסם סל
04.08.2005478.0478.0תאלי-25 (תעודות בחסר על מדד ת"א-25)

25.08.20051,403.21,403.2מבט (ת"א-25)
23.11.2005794.2794.2קסם מכשירים

(cece, s&p cnx, spinlac) 13.11.20051,319.71,319.7קסם סל

8,485.2995.3סה"כ הנפקות(2) 
2,369.7240.0מזה : חברות חדשות

4,594.2960.0סה"כ הקצאות פרטיות(2)
13,079.41955.3סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

16,414.82915,916.7סה"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 87.1 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י קבוצת ICC, בעלת השליטה בחברה.

(5) מתוכם 27.2 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י "גרנית", בעלת השליטה בחברה.

(6) מתוכם 31.0 מיליון ש"ח גויסו באמצעות זכויות.

(7) מתוכם 60.1 מיליון ש"ח גויסו באמצעות זכויות.

(8) מתוכם 109.7 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י "אלון", בעלת השליטה בחברה.

(9) מתוכם 16.3 מיליון ש"ח גויסו באמצעות זכויות.

(10) הצעת מכר ע"י בעלי השליטה בחברה.

(11) מתוכם 57.1 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה.

(12) הצעת מכר ע"י "הכשרת הישוב החזקות ביטוח", בעלת השליטה בחברה.

(13) החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.


