
 
 123206                                                                                                                                                        2007 פברואר - פרטי ההנפקות

 חדשותחברות  - שוק המניות
 הנפקות

 
 המונפקיםניירות הערך 

 
 סוג ההנפקה החברה והענף תוצאות 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

 -*  אר אקסביוליין. 1
 מחיר יחידה  +* + ציבור  ביומד-תעשייה 

מחיר  2.0פי  1,273-1,400
 211.4 ליחידה1,400 מקסימום

 . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

 -*אלוטקס. 2
 מחיר יחידה  ++* + ציבור  ביומד-תעשייה 

מחיר  1.3פי  350.4-438
 24.1 ליחידה350.4 מינימום

 2- ו1' כתבי אופציה סד* 
 .למניות

, נמכרו מהיחידות ש67%-כ
.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

 -* בבילון. 3
 -מסחר ושרותים 

 מחשבים
 מחיר יחידה  ++* + ציבור

מחיר  1.0פי  550-660
 30.0  ליחידה550 מינימום

 2- ו1' כתבי אופציה סד* 
 .למניות

,  מהיחידות שנמכרו73%-כ
.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

 – זיקוקבתי . 4
  –תעשייה 
י ופלסטיקגומ, כימיה

 הצעת מכר 
   + לציבור

 –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

 מירבי
 22.1% 1.2פי 

  ליחידה3,300
 ציבורל–
 

3,107.3 
 -ליחידה

 למוסדיים

6,430.4 

 
.י מדינת ישראל"עהצעת מכר 

,  מהיחידות שנמכרו44%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

 

 -נידר בנין  . 5
 המחיר יחיד +*  + ציבור ן ובינוי"נדל

מחיר  1.2פי  1,454-1,560
 101.7 ליחידה1,560 מקסימום

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

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה אגרות חוב 

 ).ח"ראה הנפקות שוק האג(
 
.פ"י כללי הרישום לחברות מו"החברה הנפיקה עפ*
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 2007 פברואר - 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 
 במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

 מחיר יחידה   + ציבור ןבני. 1
מחיר  129פי  215-250

  6.8  ליחידה250 מקסימום

 ניו הוריזון. 2
 'ח א"ריבית אג +*   ציבור )"אונמי"  -לשעבר (

 24.8  ליחידה765  4.2פי  7.75%-6.5%

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

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

ראה (ח "תבי אופציה לאגוכ
 ).ח"הנפקות שוק האג

  טאגור קפיטל. 3
 ' ח א"ריבית אג  +*  ציבור ")אל.סי.די "–לשעבר (

 0.0 ללא תמורה  19פי 7.25%-6.25%

 . למניות5' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו40%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

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

  +*  ציבור יאיר. ב. 4
מחיר יחידה 

 )ח"אג(
5,141-5,500 

 0.0 ללא תמורה  3.3פי 

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

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

 ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

 מחיר יחידה   +*  ציבור טאו. 5
מחיר  1.6פי  20-50

 10.0  ליחידה50 מקסימום

  9' כתבי אופציה סד* 
 .למניות

,  מהיחידות שנמכרו80%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

ההנפקה כללה איגרות חוב 
ראה (ח "וכתבי אופציה לאג
 ).ח"הנפקות שוק האג
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 2007 פברואר - 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 
 במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

 'ח א"ריבית אג  +*  ציבור פלג ניא. 6
 0.0 ללא תמורה  178פי  6.5%-5%

 . למניות2' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו40%

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

 ).ח"ראה הנפקות שוק האג(
 .כל הזכויות נוצלו במלואן 13.4  למניה3.3   ללא מכרז   + זכויות 

 'בח "ריבית אג  +*  ציבור בסר פרוייקטים. 7
 0.0 ללא תמורה  2.6פי  5.4%-4.25%

 . למניות4' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

 ).ח"ראה הנפקות שוק האג(
 . מהזכויות נוצלו88%-כ 12.0  למניה2   ללא מכרז   + זכויות דירקט קפיטל. 8

 1ח "ריבית אג +*  + ציבור פרשקובסקי. 9
ריבית  1.0פי 6.35%-5.35%

 84.5 ליחידה1,345 מקסימום

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

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה אגרות חוב 

 ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

 מבט מדדים. 10
 **17.3 ליחידה2.884  2.0פי  ללא מכרז   +* ציבור")מבט גידורים "–לשעבר (

 ',יט'  סדתעודות בחסר* 
 א"ניתנות להמרה למדד ת

 .15-ן"נדל

 23.382  2.9פי  ללא מכרז   +*  
 **20.3 ליחידה

ניתנות ', יז' תעודות סל סד* 
יורסטוק שקלי להמרה למדד 

)SX5E.( 

 176.752  2.3פי  ללא מכרז   +*  
ניתנות ', יח' תעודות סל סד*  **20.3 ליחידה

 ).NKY( ניקיי להמרה למדד
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 2007 פברואר - 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 
 במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

 38.117  2.5פי  ללא מכרז   +*  
ניתנות ', כא' תעודות סל סד*  **21.0 ליחידה

 .DAXלהמרה למדד 

 **22.7 ליחידה15.11  1.3פי  ללא מכרז   +*  
ניתנות ', כב' תעודות סל סד* 

 ב"ן ארה" נדללהמרה למדד
)DJUSRE.( 

 **20.5 ליחידה52.48  2.5פי  ללא מכרז   +*  

ניתנות ', כג' תעודות סל סד* 
 .FTSE 100רה למדד להמ

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה כללה תעודות סל על 

ראה הנפקות (ח "מדדי אג
 ).ח"שוק האג

לא הובטחה הנפקה ה
 .בחיתום

 192.94  1.0פי  ללא מכרז   +*  תאלי סל. 11
 **1.9 ליחידה

ניתנות ' יב' תעודות סל סד* 
דיבידנד להמרה למדד 

 .)SD3E(אירופה 
 .וסי הוןלא נכלל בגי** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
2.11.2006. 

לא הובטחה הנפקה ה
 .בחיתום

ניתנות ', ח' תעודות סל סד*  **26.0  ליחידה7.02  1.3פי  ללא מכרז   +* ציבור אינדקס. 12
.15-ן"א נדל"להמרה למדד ת

 **19.0  ליחידה9.0  1.9פי  ללא מכרז   +*  
', ט' תעודות בחסר סד* 

  למדד ניתנות להמרה
 .25-א"ת

', י' תעודות בחסר סד*  **18.5  ליחידה9.02  1.0פי  ללא מכרז   +*  
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 2007 פברואר - 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 
 במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

-א"ניתנות להמרה למדד ת
100. 

 **30.2 ליחידה42.49  1.4פי  ללא מכרז   +*  
ניתנות ', יא' תעודות סל סד* 

 יורוסטוק שקלי להמרה למדד
)STOXX 50.( 

 **30.2  ליחידה9.96  1.0פי  ללא מכרז   +*  
' תעודות סל מורכבות סד* 
ניתנות להמרה למדד ', יב
 . כפול שתיים25-א"ת

 **25.3 ליחידה99.75  0.8פי  ללא מכרז   +*  
' יג' תעודות סל מורכבות סד* 
 25%, 2-5" שחר "50%(
 ).25-א" ת25%, 5-7" גליל"

 **25.1 ליחידה41.15  1.4פי  ללא מכרז   +*  

ניתנות ', יד' תעודות סל סד* 
  הודו שקלי להמרה למדד

)CNX.( 
 .לא נכלל בגיוסי הון** 
לא הובטחה הנפקה ה

 .בחיתום

 **0.0 ליחידה51.08  0.001פי  ללא מכרז   +* ציבור קסם סל ומוצרים. 13

', כב' סד, תעודות סל בחסר* 
א "ניתנות להמרה למדד ת

 .15-ן"נדל
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 י תשקיף מדף "הנפקה עפ
לא הובטחה , 7.8.2006-מ

 .בחיתום
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2007

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

 
 

  גודל ההנפקה מחיר ניירות הערך המונפקים 

 החברה
 

 כתבימניות
 אופציה

 ח"אג
 להמרה

ח"במיליוני ש ח" ההנפקה בש  הערות 

 .למר דוד בניאשוילי, בדילול מלא,  ממניות החברה48%-הקצאה של כ 8.9  למניה4.95   + בנין. 1

מידאס השקעות . 2
שלין החזקות "ל, בדילול מלא,  ממניות החברה45%-הקצאה של כ 9.0  למניה0.787   +")ספנקריט "–לשעבר (

 ".מ"בע

ח " לאג1.065 +*   אלרן השקעות. 3
שהונפקו ', ב'  סד,ח להמרה"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג 29.4 להמרה

 .29.9.2005-י תשקיף מ"עפ

ח " לאג1.125 +*   אאורה. 4
שהונפקו ', ג' סד, ח להמרה"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג 36.4 להמרה

 .21.11.2006-י תשקיף מ"עפ

למשקיעים מוסדיים , בדילול מלא,  ממניות החברה9%-הקצאה של כ 17.0  למניה2.21   +  ביומדיקס. 5
 .למשקיעים אחריםו

לבעלי ומנהלי חברת , בדילול מלא,  ממניות החברה7%-הקצאה של כ 2.2  למניה0.602   + אדוונטק. 6
 .רכישתהבמסגרת " אפלט"

 .לניצעים שונים, בדילול מלא,  ממניות החברה16%-הקצאה של כ 3.2  למניה0.55   + אן.אף.איי. 7

 .למניות, לא סחירים, 1' כתבי אופציה סד*  28.8  ליחידה72  +* + ן"אלרוב נדל. 8
 .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה4%-הקצאה של כ

 .קופות גמל וקרנות נאמנות" הלמן אלדובי"הקצאה ל 4.2  למניה12.32   + )חברה זרה (אקספון. 9

 .מר אילן אופירל, בדילול מלא,  ממניות החברה10%-הקצאה של כ 0.7  למניה1.15   + פניאל. 10

 .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה5%-הקצאה של כ 39.3  למניה6.35   + אדגר השקעות. 11

 .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה7%-הקצאה של כ 3.4  למניה0.1   + רס'טכנופלס ונצ. 12

ח " לאג0.66 +*   טאו. 13
 י תשקיף "שהונפקו עפ', ב' ח להמרה סד"הקצאה של אג*  30.0 להמרה

 . בוצעה בחודש הקודם".בן דב ניהול"ל, 28.9.2005-מ
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2007

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

 
 

  גודל ההנפקה מחיר ניירות הערך המונפקים 

 החברה
 

 כתבימניות
 אופציה

 ח"אג
 להמרה

ח"במיליוני ש ח" ההנפקה בש  הערות 

 מבט מדדים . 14
 .15-ן" נדלא" ניתנות להמרה למדד ת', יט' סד, תעודות בחסר*  **386.5  ליחידה2.884   +*")מבט גידורים "–לשעבר (

 .SX5E ניתנות להמרה למדד ',יז' תעודות סל סד*  **447.3 ליחידה23.382   +* 

 *+   176.752 
 .NKYניתנות להמרה למדד ', יח' תעודות סל סד*  **456.9 ליחידה

 .DAXניתנות להמרה למדד ', כא' תעודות סל סד*  **474.6 ליחידה38.117   +* 

 .DJUSREניתנות להמרה למדד ', כב' תעודות סל סד*  **506.2  ליחידה15.11   +* 

 **451.9  ליחידה52.48   +* 
 .FTSE 100ניתנות להמרה למדד ', כג' תעודות סל סד* 

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

 **210.3  ליחידה192.94   +* תאלי סל. 15
 .SD3Eניתנות להמרה למדד ' יב' תעודות סל סד* 

 .2.11.2006-תשקיף מדף מבמסגרת , הקצאה לחברת בת
 . לא נכלל בגיוסי הון**

 .15-ן"א נדל"ניתנות להמרה למדד ת', ח' תעודות סל סד*  **184.6  ליחידה7.02   +* אינדקס. 16

 ניתנות להמרה למדד ', ט' תעודות בחסר סד*  **170.0  ליחידה9.0   +* 
 .25-א"ת

 .100-א"ניתנות להמרה למדד ת', י' תעודות בחסר סד*  **170.4  ליחידה9.02   +* 

 .STOXX 50ניתנות להמרה למדד ', יא' תעודות סל סד*  **224.8  ליחידה42.49   +* 

 .25-א"ניתנות להמרה למדד ת', יב' תעודות סל מורכבות סד*  **177.7  ליחידה9.96   +* 

 ,2-5" שחר "50%(' יג' תעודות סל מורכבות סד*  **219.5  ליחידה99.75   +* 
 ).25-א" ת25%, 5-7" גליל "25% 
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2007

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

 
 

  גודל ההנפקה מחיר ניירות הערך המונפקים 

 החברה
 

 כתבימניות
 אופציה

 ח"אג
 להמרה

ח"במיליוני ש ח" ההנפקה בש  הערות 

 **324.7  ליחידה41.15   +* 
 .CNXניתנות להמרה למדד ', יד' תעודות סל סד* 

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

 **204.3  ליחידה51.08   +* קסם סל ומוצרים. 17
 .15-ן"א נדל"ניתנות להמרה למדד ת', כב' סד, תעודות סל בחסר* 

 . במסגרת התשקיף,הקצאה לחברת בת
 .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2007 פברואר -פרטי ההנפקות 

 חדשותחברות  - ח"שוק האג
 הנפקות

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 סוג

 

 סוג

 תוצאות ההנפקה
 

 

  והענףהחברה
  

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

 - שחר ארוך. 1
השקעה ואחזקות 

 ח מובנות"אג–
ללא  לא צמוד  +* ציבור

 300.0 ליחידה1,000  1.1פי  מכרז

 .'א' ח מובנות סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו74%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
 .וםההנפקה לא הובטחה בחית
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 2007 פברואר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות
 
 

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 סוג

 

 סוג

 תוצאות ההנפקה
 

 

 החברה
  

סוג 
ההנפקה

כתבי ח"אג
 אופציה
 ח"לאג

חתימת  המכרזההצמדה
חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 אחוזיםב

גודל 
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

 ריבית מדד ++* +* ציבור אפיק הירדן. 1
 1.2פי  6.5%-5.5%

ריבית 
  –שנקבעה 

5.7% 
 70.0  ליחידה700

 .'ג' ח סד"אג* 
ח " לאג2- ו1' כתבי אופציה סד** 
 .'ג' סד

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
 .משקיעים מוסדיים

 467.2  ליחידה1,000  0.9פי  ללא מכרז לא צמוד  +* ציבור שחרית. 2

 .'ד' ח מובנות סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו52%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"ע

 מדף י תשקיף "עפהנפקה 
לא הובטחה , 28.1.2007-מ

 .בחיתום

 טאגור קפיטל . 3
 ' ח א"ריבית אג מדד ++* +* ציבור")אל.סי.די "–לשעבר (

ריבית  19פי  7.25%-6.25%
 114.0  ליחידה950 מינימום

- ו6' וכתבי אופציה סד' א' ח סד"אג* 
 .'א' ח סד" לאג7
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו40%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"ע

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

 מחיר יחידה מדד +++* ציבור יאיר. ב. 4
מחיר  3.3פי  5,141-5,500

 275.0  ליחידה5,500 מוםמקסי

 .6- ו5, 4' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"ע

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

 'ח א"ריבית אג מדד  +* ציבור פלג ניא. 5
ריבית  178פי  6.5%-5%

 60.0  ליחידה600 מינימום
 .'א' ח סד"אג* 

י "נרכשו ע, יחידות שנמכרו מה40%
 .משקיעים מוסדיים
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 2007 פברואר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות
 
 

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 סוג

 

 סוג

 תוצאות ההנפקה
 

 

 החברה
  

סוג 
ההנפקה

כתבי ח"אג
 אופציה
 ח"לאג

חתימת  המכרזההצמדה
חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 אחוזיםב

גודל 
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

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

 ניו הוריזון. 6
 'ח א"ריבית אג מדד +* +* ציבור ")אונמי  "-לשעבר (

ריבית  4.2פי  7.75%-6.5%
 51.7  ליחידה765 מינימום

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

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
 .משקיעים מוסדיים

ההנפקה כללה איגרות חוב להמרה 
 ).ראה הנפקות שוק המניות(

 100.0  ליחידה100  746פי  ללא מכרז מדד +* +* ציבור טאו. 7

 8' וכתבי אופציה סד' ג' ח סד"אג* 
 .'ג' ח סד"לאג

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו40%
 .משקיעים מוסדיים

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

 'ח ב"ריבית אג מדד  +* ציבור בסר פרוייקטים. 8
ריבית  2.6פי  5.4%-4.25%

 95.0  ליחידה380 מינימום

 .'ב' ח סד"אג* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%

 .משקיעים מוסדיים
ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות 

 ).ת שוק המניותראה הנפקו(

 מחיר יחידה מדד  +* ציבור נידר. 9
מחיר  1.2פי  1,454-1,560

 54.3  ליחידה1,560 מקסימום

 .'א' ח סד"אג* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%

 .משקיעים מוסדיים
ח להמרה "ההנפקה כללה מניות ואג

 ).ראה הנפקות שוק המניות(
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 2007 פברואר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות
 
 

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 סוג

 

 סוג

 תוצאות ההנפקה
 

 

 החברה
  

סוג 
ההנפקה

כתבי ח"אג
 אופציה
 ח"לאג

חתימת  המכרזההצמדה
חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 אחוזיםב

גודל 
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

 ריבית מדד  +* ציבור אלוני חץ. 10
ריבית  1.3פי  4.25%-4.1%

 500.0 ליחידה1,000 מקסימום

 .'ו' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו70%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"ע

 י תשקיף מדף "הנפקה עפ
 .21.11.2006-מ

 ריבית מדד  +* ציבור אביב. 11
ריבית  11פי  5.7%-4.7%

 180.0  ליחידה900 מינימום
 .4' ח סד"אג* 
נרכשו , כרו מהיחידות שנמ40%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"ע

 1ח "ריבית אג מדד  +* ציבור פרשקובסקי. 12
ריבית  1.0פי  6.35%-5.35%

 50.0  ליחידה1,345 מקסימום

 .'ב' ח סד"אג* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%

 .משקיעים מוסדיים
ההנפקה כללה מניות ואגרות חוב 

).ראה הנפקות שוק המניות(להמרה 
  מדדיםמבט. 13

  –לשעבר (
 ")מבט גידורים"

 ניתנות להמרה ',יד' סל סדתעודות *  **16.4  ליחידה2.925  11פי  ללא מכרז   +* ציבור
 ."שחר"ח ממשלתיות "אגלמדד 

 ניתנות להמרה ',טו' סל סדתעודות *  **16.4  ליחידה2.282  43פי  ללא מכרז   +*  
 ."גילון"ח ממשלתיות "אגלמדד 

 **17.2  ליחידה1.913  8פי   מכרזללא   +*  
 ניתנות ',טז' סל סדתעודות * 

ח ממשלתיות "אגלהמרה למדד 
 . שנים5-7" גליל"

 **201.2  ליחידה2.012  1.3פי  ללא מכרז   +*  

 ניתנות ',כד' סל סדתעודות * 
 .20בונד -תללהמרה למדד 

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה כללה תעודות סל על מדדי 
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 2007 פברואר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות
 
 

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 סוג

 

 סוג

 תוצאות ההנפקה
 

 

 החברה
  

סוג 
ההנפקה

כתבי ח"אג
 אופציה
 ח"לאג

חתימת  המכרזההצמדה
חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 אחוזיםב

גודל 
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

 ).ראה הנפקות שוק המניות(ת  מניו
 .לא הובטחה בחיתוםהנפקה ה

קסם סל ומוצרים . 14
קסם -לשעבר(

 )סחורות
 **79.2  ליחידה20.14  0.8פי  ללא מכרז   +* ציבור

 ניתנות ',לב' סל סדתעודות * 
 .20בונד -תללהמרה למדד 

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
 .לא הובטחה בחיתוםהנפקה ה

 **40.4  ליחידה20.18  5פי  מכרזללא    +* ציבור 

 ניתנות ',לב' סל סדתעודות * 
 .20בונד -תללהמרה למדד 

 י תשקיף מדף "הנפקה עפ
 .18.1.2007-מ
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2007

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

ניירות הערך  
 המונפקים

  גודל ההנפקהח" ההנפקה בשמחירסוג ההצמדה

 ברההח
 

ח"במיליוני ש   ח"אג  הערות 

 .'ד' ח מובנות סד"אג*  498.3  ליחידה1,000 לא צמוד +* שחרית. 1
 .28.1.2007-בת במסגרת תשקיף מ' הקצאה לחב

 י תשקיף "שהונפקו עפ', א' ח סד"הקצאה נוספת של אג*  36.3 ח" לאג0.965 מדד +* נתנאל גרופ. 2
 .למשקיעים מוסדיים, 28.6.2006-מ

 י תשקיף "שהונפקו עפ', ב' ח סד"הקצאה נוספת של אג*  29.9 ח" לאג0.92 מדד +*  אאורה.3
 .למשקיעים מוסדיים, 21.11.2006-מ

 .'א' ח סד"אג*  200.0  ליחידה1,000 לא צמוד +* שחר ארוך. 4
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת

,  20.2.2007-י תשקיף מדף מ"עפ', ד'  סדח"הקצאה של אג*  101.8 ח" לאג0.925 מדד +* חלל תקשורת. 5
 .למשקיעים מוסדיים

 1,005.9 ח" לאג1.035 מדד +* פז נפט. 6
 י תשקיף "שהונפקו עפ', ב' ח סד"הקצאה נוספת של אג* 
פז בית "ח "למשקיעים מוסדיים ולמחזיקי אג, 27.11.2006-מ

 ".זיקוק לנפט אשדוד

 י תשקיף "שהונפקו עפ', ב' הקצאה של כתבי התחייבות סד*  51.8 ח" לאג1.035 מדד +* ירושלים הנפקות. 7
 .למשקיעים מוסדיים, 8.3.2006-מ

 י תשקיף "שהונפקו עפ', א' ח סד"של אגנוספת הקצאה *  21.7 ח" לאג0.925 מדד +* חפציבה חופים. 8
 .למשקיעים מוסדיים,  14.2.2006-מ

 י תשקיף "שהונפקו עפ', ב' ח סד"ה נוספת של אגהקצא*  96.9 ח" לאג1.025 מדד +* שלטון הנפקות. 9
 .למשקיעים מוסדיים, 1.12.2005-מ

 י תשקיף "שהונפקו עפ', ב' ח סד"הקצאה נוספת של אג*  500.0 ח" לאג1.147 מדד +*   שופרסל10
 .למשקיעים מוסדיים, 25.5.2005-מ

 מבט מדדים. 11
  –לשעבר (
 ")מבט גידורים"

ח ממשלתיות "אג ניתנות להמרה למדד ',יד' סל סדתעודות *  **451.6  ליחידה2.925  +*
 ."שחר"

ח ממשלתיות "אג ניתנות להמרה למדד ',טו' סל סדתעודות *  **462.8  ליחידה2.282  +* 
 ."גילון"
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2007

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

ניירות הערך  
 המונפקים

  גודל ההנפקהח" ההנפקה בשמחירסוג ההצמדה

 ברההח
 

ח"במיליוני ש   ח"אג  הערות 

ח ממשלתיות "אג ניתנות להמרה למדד ',טז' סל סדתעודות *  **461.0  ליחידה1.913  +* 
 . שנים5-7" גליל"

 **1,810.8  ליחידה2.012  +* 
 .20בונד -תל ניתנות להמרה למדד ',כד' סל סדתעודות * 

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
 .בת במסגרת התשקיף' הקצאה לחב

  קסם סל ומוצרים .12
 **402.8  ליחידה20.14  +* )קסם סחורות-לשעבר(

 .20בונד -תל ניתנות להמרה למדד ',לב' סל סדתעודות * 
 .י הוןלא נכלל בגיוס** 

 .בת במסגרת התשקיף' הקצאה לחב

 .20בונד -תל ניתנות להמרה למדד ',לב' סל סדתעודות *  **504.5  ליחידה20.18  +* 
 .18.1.2007-בת במסגרת תשקיף מדף מ' הקצאה לחב

 
 


