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  2006 מאי - פרטי ההנפקות
 חדשותחברות  - שוק המניות

 הנפקות
 

 ניירות הערך המונפקים
 

 החברה תוצאות ההנפקה
 והענף

סוג 
 ההנפקה

 כתבי מניות
 אופציה

 ח"אג
להמרה

 המכרזסוג 

חתימת 
חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

מעל  %
המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

 גודל
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

 - )1(מדיקל קומפרישין. 1
  -תעשייה 
 גומי ופלסטיק, כימיה

 +*  + ציבור
מכרז על מחיר 

 יחידה
699.9-734.9 

 35.0 ליחידה699.9 מינימום 1.0פי 

 .'א' ח להמרה סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו50%

י משקיעים מוסדיים "נרכשו ע
י בעלי "ו ע נרכש8%-וכ

 .השליטה בחברה
 -  )1(פי.אס.בי. 2

 –תעשייה 
 חשמל ואלקטרוניקה

  *+ + ציבור
מכרז על מחיר 

 יחידה
800-1,000 

מחיר  1.0פי 
 24.0  ליחידה800 מינימום

 . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו68%-כ

.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  – )1(קפיטל פוינט. 3
  +* + ציבור זקותהשקעה ואח

מכרז על מחיר 
 יחידה

363-407 
מחיר  1.3פי 

 40.7  ליחידה407 מקסימום
 . למניות1' כתבי אופציה סד* 

,  מהיחידות שנמכרו80%
.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –אמות . 4
  ++* + ציבור ן ובינוי   "נדל

מכרז על מחיר 
 יחידה

127.5-144 
מחיר  1.3פי 

 318.8דה ליחי127.5 מינימום

 2- ו1' כתבי אופציה סד* 
 .למניות

,  מהיחידות שנמכרו63%-כ
, י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

 חברה –" אפרילון"י " ע6%-כ
י בעלי עניין " ע5%-וכ, אחות

 . חברת האם-" אלוני חץ"ב
ח וכתבי "ההנפקה כללה אג

ראה הנפקות (ח "אופציה לאג
 ).ח"שוק האג

  –יאיר . ב. 5
  +* + ציבור ן ובינוי"נדל

מכרז על מחיר 
 יחידה

974.7-
1,024.7 

מחיר  1.1פי 
 47.5 ליחידה974.7 מינימום

 . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

 ).ח"ראה הנפקות שוק האג(
הנפקת מניות ראשונה של זו 

  עד כה נסחרו רק .החברה
 .ח"ח וכתבי אופציה לאג"אג



    
  2006 מאי - פרטי ההנפקות

 חדשותחברות  - שוק המניות
 הנפקות

 
 ניירות הערך המונפקים

 
 החברה תוצאות ההנפקה

 והענף
סוג 

 ההנפקה

 כתבי מניות
 אופציה

 ח"אג
להמרה

 המכרזסוג 

חתימת 
חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

מעל  %
המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

 גודל
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

 –קליר . 6
 -מסחר ושרותים  

 מסחר
  +* + ציבור

מכרז על מחיר 
 יחידה

262.5-297.5
מחיר  1.1פי 

 26.3 ליחידה262.5 מינימום

. למניות2' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

. י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ראה הנפקות (ח "אופציה לאג
 ).ח"שוק האג
ת מניות ראשונה של זו הנפק
עד כה נסחרו רק .  החברה

 .ח"ח וכתבי אופציה לאג"אג
 

 .פ"י כללי הרישום לחברות מו"החברה הנפיקה עפ) 1(  
 

  



    
 

 2006 מאי - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות
 
 

סוג  
ההנפקה

המכרזסוג  ניירות הערך המונפקים  תוצאות ההנפקה 

 כתבי מניות  החברה
 אופציה
 למניות

 ח"אג
 להמרה

חתימת  
 חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

 גודל
ההנפקה 

 מיליוניב
 ח"ש

 
 
 

 הערות

 נאות מגור. 1
ריבית  2.5פי    +*  ציבור ) ליפשיר–לשעבר (

 0.0 ללא תמורה מינימום

 4' כתבי אופציה סד* 
 .למניות
, ידות שנמכרו מהיח80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ההנפקה כללה איגרות חוב 
).ח"ראה הנפקות שוק האג(

ציבור  וי.קרדן אן. 2
 469.6  למניה41  2.7פי     + ל"בחו

הנפקה לציבור משקיעים 
 .ל"מקצועיים בחו

 .ההנפקה בוצעה בהולנד

ריבית  7.3פי    +*  ציבור רוטשטיין. 3
 0.0 ללא תמורה מינימום

 2' כתבי אופציה סד* 
 .למניות
,  מהיחידות שנמכרו40%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ההנפקה כללה איגרות חוב 
).ח"ראה הנפקות שוק האג(

 +* +*  ציבור כן פייט ביופרמה. 4
מכרז על מחיר 

 יחידה
300-301 

מחיר  213פי 
וכתבי ' א' ח להמרה סד"אג*  30.1  ליחידה301 מקסימום

 . למניות2' סדאופציה 

 מכרז ריבית +* +*  ציבור דוראה. 5
 105פי  5.15%-4.15%

ריבית 
 מינימום

ח "לאג
 להמרה

 38.1  ליחידה254

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

,  מהיחידות שנמכרו40%
י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ח  וכתבי "ההנפקה כללה אג



    

 2006 מאי - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות
 
 

סוג  
ההנפקה

המכרזסוג  ניירות הערך המונפקים  תוצאות ההנפקה 

 כתבי מניות  החברה
 אופציה
 למניות

 ח"אג
 להמרה

חתימת  
 חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

 גודל
ההנפקה 

 מיליוניב
 ח"ש

 
 
 

 הערות

  +* + ציבור יסיאי'דטא ג. 6
מכרז על הרכב 

 –יחידה 
  חלופות3

 1.0פי 

חלופה 
 –שנקבעה 

 'א
תמורת (

 )מינימום

 28.0  ליחידה280

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

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

 1.1פי     + ציבור ישראלום. 7
ריבית 

מקסימום 
 ח"לאג

 15.6  ליחידה156

,  מהיחידות שנמכרו80%
י משקיעים " ענרכשו

 .מוסדיים
ההנפקה כללה איגרות חוב 

).ח"ראה הנפקות שוק האג(

 ן "פאנגאיה נדל. 8
 פאן 3 –לשעבר (

 )טכנולוגיות
 1.2פי    +*  ציבור

ריבית 
מינימום 

 ח"לאג
 0.0 ללא תמורה

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

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

איגרות חוב ההנפקה כללה 
ראה (ח "וכתבי אופציה לאג
 ).ח"הנפקות שוק האג

 . מהזכויות נוצלו86%-כ 6.0  למניה0.113      + זכויות רמדור. 9

 מכרז ריבית +* +*  ציבור רילון. 10
ריבית  1.2פי  4.9%-4.0%

 74.7 ליחידה533.6 מינימום

 וכתבי 2' ח להמרה סד"אג* 
 .למניות' ג' אופציה סד

, דות שנמכרו מהיחי80%
י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

 +*   ציבור ביו לייט. 11
מכרז על מחיר 

 יחידה
242.25-255 

מחיר  2.2פי 
 30.6  ליחידה255 מקסימום

 .'א' ח להמרה סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע



    

 2006 מאי - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות
 
 

סוג  
ההנפקה

המכרזסוג  ניירות הערך המונפקים  תוצאות ההנפקה 

 כתבי מניות  החברה
 אופציה
 למניות

 ח"אג
 להמרה

חתימת  
 חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

 גודל
ההנפקה 

 מיליוניב
 ח"ש

 
 
 

 הערות

 .מוסדיים

 1.5פי    +*  ציבור ליטו גרופ. 12
ריבית 

מינימום 
 ח"לאג

 0.0  תמורהללא

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

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ההנפקה כללה איגרות חוב 
ראה (ח "וכתבי אופציה לאג
 ).ח"הנפקות שוק האג

 1.9פי    +*  ציבור גילאון. 13
ריבית 

מינימום 
 ח"לאג

 0.0 ללא תמורה

 3' כתבי אופציה סד* 
 .למניות
, ות שנמכרו מהיחיד80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ההנפקה כללה איגרות חוב 
).ח"ראה הנפקות שוק האג(

 153.31  2.9פי  ללא מכרז   +* ציבור  מדדיםמבט. 14
(**) 16.9 ליחידה

ניתנות ' ט' תעודות סל סד* 
 HANGלהמרה למדד 

SENG –קונג- הונג . 
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 158.82  8.8פי  זללא מכר   +* ציבור 
(**) 17.5  ליחידה

ניתנות ' י' תעודות סל סד* 
 .225להמרה למדד ניקיי 

 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 (**)18.2  ליחידה82.5  4.6פי  ללא מכרז   +* ציבור 

ניתנות ' יא' תעודות סל סד* 
 MSCIלהמרה למדד 

EAFE-מדינות מתפתחות . 
 .לא נכלל בגיוסי הון** 



    

 2006 מאי - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות
 
 

סוג  
ההנפקה

המכרזסוג  ניירות הערך המונפקים  תוצאות ההנפקה 

 כתבי מניות  החברה
 אופציה
 למניות

 ח"אג
 להמרה

חתימת  
 חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

 גודל
ההנפקה 

 מיליוניב
 ח"ש

 
 
 

 הערות

(**)20.7  ליחידה9.93  0.8פי  ללא מכרז   +* ציבור 

ניתנות ' יב' תעודות סל סד* 
 – ECOלהמרה למדד 

מסקטור האנרגיה חברות 
 .הנקייה והשימור

 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 ללא מחיר -מכרז   + ציבור רותם. 15
 (*)    מירבי

ההנפקה בוטלה בעקבות * 
ך מכמות ביקוש נמו

המינימום שנקבעה 
 .בתשקיף

 
 



    
 

 פרטי ההנפקות - מאי 2006

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות 

 
  גודל ההנפקה מחיר ניירות הערך המונפקים 

 החברה
 

 כתבי מניות
 אופציה

 ח"אג
 להמרה

ח"במיליוני ש ח" ההנפקה בש  הערות 

 . זראגידתול, ל"בארץ ובחו, הקצאה למשקיעים מוסדיים 387.0  למניה246   + אפריקה. 1

בתמורה להחזקותיה ,  בעלת השליטה–" אלקו"הקצאה ל 112.7  למניה470.5   + אלקטרה. 2
 ".אנרקו"ב

           אס .או.בי. 3
 .ר החברה"ל וליו"הקצאה למנכ 1.0  למניה11.27   + )דואלית(

אקס טי אל . 4
 למשקיעים מוסדיים הקצאת מניות וכתבי אופציה למניות 124.9  ליחידה2.675  + + )דואלית(

 .ב"בארהההקצאה בוצעה . ל"בחו

ח " לאג0.747 +*   חלל תקשורת. 5
שהונפקו ', ג' ח להמרה סד"הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג 50.5 להמרה

 .26.12.2005-י תשקיף מ"עפ

 בעלות ענין –." אליאנס סמי"ו" סאנדיסק"ת והקצאה לחבר 4.8  למניה7.32   + טאואר. 6
 .בחברה

 למניה'  אג11-כ  +* + ספרינט. 7
 .כתבי אופציה לא רשומים למניות*  7.9'לכתב אופ'  אג1-וכ

 .הקצאה לבעלי עניין ולמשקיעים נוספים

  (**)213.1  ליחידה153.31   +*  מדדיםמבט. 8

 – HANG SENGניתנות להמרה למדד ' ט' תעודות סל סד* 
 . קונג-הונג

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

  (**)459.0  ליחידה158.82   +* 
 .225ניתנות להמרה למדד ניקיי ' י' תעודות סל סד* 

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

  (**)105.6  ליחידה82.5   +* 

 -MSCI EAFEניתנות להמרה למדד ' יא' תעודות סל סד* 
 .מדינות מתפתחות

 .במסגרת התשקיף, אה לחברת בתהקצ
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  (**)422.0  ליחידה9.93   +* 

 חברות – ECOניתנות להמרה למדד ' יב' תעודות סל סד* 
 .מסקטור האנרגיה הנקייה והשימור

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

 
 



    

 2006 מאי -פרטי ההנפקות 

 חדשותחברות  - ח"שוק האג
 

 הנפקות

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 סוג

 

 סוג

 תוצאות ההנפקה
 

 

 החברה
  

סוג 
 ההנפקה

כתבי  ח"אג
 אופציה
 ח"לאג

חתימת  המכרז ההצמדה
 חסר/יתר

 תוצאות המכרז
 מעל %

 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

גודל 
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

 168.6 ליחידה1,000  0.8פי  ללא מכרז דולר  +* ציבור שיאון. 1

 .'א' ח מובנות סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו88%-כ

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

 מכרז על ריבית דולר  +* ציבור אדר. 2
 66.9 ליחידה1,000 ריבית מקסימום 1.1פי  7%-6%

 .'א' ח מובנות סד"אג* 
,  שנמכרו מהיחידות65%-כ

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

 דולר  +* ציבור 2מאחז איי . 3
מכרז על מרווח 

 ריבית
0.2%-0.5% 

 מקסימוםמרווח  0.9פי 
 68.4 ליחידה5.42%1,000 –ריבית 

 .'א' ח מובנות סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו88%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
 .הובטחה בחיתוםההנפקה לא 

 דולר  +*  
מכרז על מרווח 

 ריבית
0.45%-0.75% 

 מרווח מקסימום 0.9פי 
 56.1 ליחידה5.65%1,000 –ריבית 

 .'א' ח מובנות סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו80%-כ

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

 דולר  +*  
מכרז על מרווח 

 ריבית
0.65%-0.95% 

מרווח מקסימום  1.2פי 
 40.0 ליחידה1,000 6% –ריבית 

 .'א' ח מובנות סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו75%

 .י משקיעים מוסדיים"ע
 .ההנפקה לא הובטחה בחיתום

 מכרז על ריבית מדד  +* ציבור כללביט. 4
 ריבית שנקבעה 1.7פי  5.1%-4.3%

 400.0 ליחידה1,000 4.89%

 .'א' תעודות התחייבות סד* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%

 .י משקיעים מוסדיים"ע
 .ההנפקה לא הובטחה בחיתום

 רמני'סיביל ג. 5
 מכרז ריבית מדד +* +* ציבור )חברה זרה(

 82.8 ליחידה1,440 ריבית מקסימום 1.0פי  6%-5%

' י אופציה סדבוכת' א' ח סד"אג* 
 .'א' ח סד" לאג1

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
 . משקיעים מוסדייםי"ע
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 נאות מגור. 1
 מכרז ריבית מדד  +* ציבור ) ליפשיר–לשעבר (

 38.0  ליחידה380ריבית מינימום 2.5פי  6.75%-5.75%

 .'א' ח סד"אג* 
 מהיחידות 80%

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים

ההנפקה כללה כתבי 
ראה (אופציה למניות 

 ).הנפקות שוק המניות

 מכרז ריבית מדד  +* ציבור רוטשטיין. 2
 38.0  ליחידה950ריבית מינימום 7.3פי  6.75%-5.75%

 .'ב' ח סד"אג* 
 מהיחידות 40%

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים

ההנפקה כללה כתבי 
ראה (אופציה למניות 

 ).הנפקות שוק המניות

 ריבית מינימום 105פי   מדד +* +* ציבור דוראה. 3
 77.0  ליחידה513ח להמרה"לאג

וכתבי ' ב' ח סד"אג* 
ח " לאג3' אופציה סד

 .'ב' סד
 מהיחידות 40%

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

וכתבי אופציה להמרה 
ראה הנפקות  (למניות

 ).שוק המניות
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 מכרז ריבית מדד  +* ציבור דן רכב. 4
ריבית  0.8פי  4.9%-4.8%

 246.3 ליחידה1,000 וםמקסימ

 .'ד' ח סד"אג* 
 מהיחידות 97%-כ

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים

ההנפקה לא הובטחה 
 .בחיתום

 מכרז ריבית מדד  +* ציבור ישראלום. 5
ריבית  1.1פי  4.85%-3.5%

 60.8  ליחידה608 מקסימום

 .'ה' ח סד"אג
 מהיחידות 80%

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים

 –ההנפקה כללה מניות (
ראה הנפקות שוק 

 ).המניות

 מדד  +* ציבור יאיר. ב. 6
מכרז על מחיר 

 יחידה
974.7-1,024.7 

 50.0 ליחידה974.7 מחיר מינימום 1.1פי 

 .3' ח סד"אג* 
 מהיחידות 80%

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים

ההנפקה כללה מניות 
וכתבי אופציה למניות 

שוק ראה הנפקות (
 ).המניות

 ן "פאנגאיה נדל. 7
 מכרז ריבית מדד +* +* ציבור) פאן טכנולוגיות3 –לשעבר (

 70.0 ליחידה200ריבית מינימום 1.2פי  7.75%-6.5%

וכתבי ' א' ח סד"אג* 
ח " לאג2' אופציה סד

 .'א' סד
 מהיחידות 80%

י "נרכשו ע, שנמכרו
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 .משקיעים מוסדיים
ההנפקה כללה כתבי 

ראה (יות אופציה למנ
 ).הנפקות שוק המניות

 מכרז ריבית מדד +* +* ציבור אמות. 8
ריבית  1.3פי  4.95%-4.35%

 500.0 ליחידה2,000 מקסימום

וכתבי ' א' ח סד"אג* 
ח " לאג3' אופציה סד

 .'א' סד
 מהיחידות 74%-כ

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים

ההנפקה כללה מניות 
וכתבי אופציה למניות 

 הנפקות שוק ראה(
 ).המניות

 מכרז ריבית מדד +* +* ציבור ליטו גרופ. 9
 78.8 ליחידה1,395ריבית מינימום 1.5פי  5.95%-4.75%

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

 .'ב' סד
 מהיחידות 80%

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים

 ההנפקה כללה כתבי 
ראה (אופציה למניות 

 ).המניותהנפקות שוק 

 מדד +* +* ציבור פרופיט. 10
מכרז על מחיר 

 יחידה
930-1,000 

 93.4 ליחידה930 מחיר מינימום 1.1פי 
וכתבי ' ח סד ד"אג* 

ח " לאג4' אופציה סד
 .'ד' סד
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י "נרכשו ע, שנמכרו

 .משקיעים מוסדיים

  –מכרז ריבית  מדד  +* ציבור גילאון. 11
 47.5 ליחידה152ת מינימוםריבי 1.9פי  5.35%-4%

 .'א' ח סד"אג* 
 מהיחידות 80%

י "נרכשו ע, שנמכרו
 .משקיעים מוסדיים

ההנפקה כללה כתבי 
ראה (אופציה למניות 

 ).הנפקות שוק המניות
 
 
 



    
 

 פרטי ההנפקות - מאי 2006

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

  גודל ההנפקהח"הנפקה בש המחיר סוג ההצמדהניירות הערך המונפקים 

 החברה
 

ח"במיליוני ש   ח"אג  הערות 

' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  101.7 ח" לאג1.07 מדד +* גזית. 1
 .18.5.2005 -י תשקיף מ"שהונפקו עפ', ו

' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  85.9 ח" לאג1.01 מדד +* מבני תעשיה. 2
 .25.8.2005 -י תשקיף מ"שהונפקו עפ', ח

' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  209.1 ח" לאג1.046 מדד +* מליסרון. 3
 .23.5.2005 -י תשקיף מ"שהונפקו עפ', ג

' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  44.2 ח" לאג0.98 דולר +* גזית גלוב. 4
 .2.5.2002 -י תשקיף מ"שהונפקו עפ', א

' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  32.3 ח" לאג1.075 מדד +* אליאנס. 5
 .25.8.2006 -י תשקיף מ"שהונפקו עפ', א

 .'א' ח מובנות סד"אג*  200.0  ליחידה1,000 דולר +* שיאון. 6
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת

' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  187.7 ח" לאג1.043 מדד +* דור אלון. 7
 .29.5.2005 -י תשקיף מ"שהונפקו עפ', ב

' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  39.4 ח" לאג1.125 מדד +* דרבן. 8
 .30.5.2004 -י תשקיף מ"שהונפקו עפ', ג

 .'א' ח מובנות סד"אג*  420.0 ח" לאג1 דולר +* 2מאחז איי . 9
 .במסגרת התשקיף, לחברה בתהקצאה 

 .'ב' ח מובנות סד"אג*  440.0 ח" לאג1 דולר +* 
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת

 .'ג' ח מובנות סד"אג*  460.0 ח" לאג1 דולר +* 
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת

',  א'ח סד"הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג*  21.7 ח" לאג0.91 מדד +*  חופיםחפציבה. 10
 .14.2.2006 -י תשקיף מ"שהונפקו עפ

', ט' ח סד"הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג*  34.4 ח" לאג1.048 מדד +* פועלים הנפקות. 11
 .21.12.2005 -י תשקיף מ"שהונפקו עפ



    
 פרטי ההנפקות - מאי 2006

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

  גודל ההנפקהח"הנפקה בש המחיר סוג ההצמדהניירות הערך המונפקים 

 החברה
 

ח"במיליוני ש   ח"אג  הערות 

', ב-ו'  א'ח סד"הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג*  0.2 ח" לאג1.051 מדד +* סלקום. 12
 .27.02.2006 -קיף מי תש"עפנרשמו למסחר ש

', ג' ח סד"הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג*  122.5 ח" לאג1.029 מדד +* דיסקונט השקעות. 13
 .24.05.2005 -י תשקיף מ"שנרשמו למסחר עפ

', ד' ח סד"הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג*  627.5 ח" לאג1.041 מדד +* 
 .24.05.2005 -י תשקיף מ"שנרשמו למסחר עפ

 
 


