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  2007 מרס - פרטי ההנפקות
 חדשותחברות  - שוק המניות

 הנפקות
 

 ניירות הערך המונפקים
 

סוג  החברה והענף תוצאות ההנפקה
 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

  –פרידנזון . 1
 -מסחר ושרותים

 שרותים
 מחיר יחידה  +* + ציבור

מחיר  1.0פי  2,213.6-2,344.6
 מינימום

2,213.6 
 26.4 ליחידה

 . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים מוסדיים "נרכשו ע
 .מיםי החת" נרכשו ע5%-וכ

ראה (ח "ההנפקה כללה אג
 ).ח"הנפקות שוק האג

 –*פרוקוגניה . 2
 מחיר יחידה   +* + ציבור  ביומד-תעשיה 

מחיר  1.1פי  450-557
 43.0  ליחידה450 מינימום

 . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –כלל פיננסים . 3
 -מסחר ושרותים

 ותים פיננסיםשר
 מחיר יחידה   + ציבור

מחיר  1.2פי  200-222.7
 306.8 ליחידה222.7 מקסימום

,  מהיחידות שנמכרו90%
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

ראה (ח "ההנפקה כללה אג
 ).ח"הנפקות שוק האג

 -* איתמר מדיקל. 4
 מחיר יחידה +* +* + ציבור  ביומד-תעשייה 

יר מח 1.0פי  2,103.9-2,303.9
 105.2 2,103.9 מינימום

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

,  מהיחידות שנמכרו90%
.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  – חנן מור. 5
   + ציבור ן ובינוי"נדל

 מחיר יחידה
9,583.08-
10,654.08 

מחיר  1.0פי 
 מינימום

9,583.08 
 30.0 ליחידה

,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"ענרכשו 

עד כה נסחרו בבורסה רק 
 .ח של החברה"אג

ראה (ח "ההנפקה כללה אג
 ).ח"הנפקות שוק האג
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  2007 מרס - פרטי ההנפקות
 חדשותחברות  - שוק המניות

 הנפקות
 

 ניירות הערך המונפקים
 

סוג  החברה והענף תוצאות ההנפקה
 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

  -* סיאלו. 6
 מחיר יחידה +* +* + ציבור  ביומד-תעשייה 

מחיר  1.0פי  1,630.8-1,712.8
 מינימום

1,630.8 
 32.6 ליחידה

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

,  מהיחידות שנמכרו80%
.י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

 
.פ"י כללי הרישום לחברות מו"החברה הנפיקה עפ*
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 2007 מרס - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות
 

סוג  
ההנפקה

המכרזסוג  ניירות הערך המונפקים  תוצאות ההנפקה 

 כתבימניות  החברה
 אופציה
  למניות

 ח"אג
 להמרה

חתימת  
חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

 גודל
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 
 
 
ערותה  

מידאס השקעות . 1
 'ח א" ריבית אג  +*  ציבור ")ספנקריט"-לשעבר(

 1.2פי  6.5%-5.5%
ריבית 

-שנקבעה
5.9% 

 0.0 ללא תמורה

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

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ח "ההנפקה כללה אג
ראה (ח "ואופציות לאג

 ).ח"הנפקות שוק האג

אסים השקעות . 2
 מחיר יחידה +*   ציבור ")זיקה"-לשעבר(

מחיר  1.1פי  255.75-283.75
 מקסימום

283.75 
 28.4 ליחידה

 .'ב' ח להמרה סד"אג* 
, רו מהיחידות שנמכ80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

 י תשקיף מדף "הנפקה עפ
 .22.2.2007-מ

 ללא –מחיר יחידה    + ציבור אייביטרנס . 3
מחיר  1.0פי  מחיר מירבי

  1.3  למניה0.45 מינימום
 

 'ח א"ריבית אג  +*  ציבור 
ריבית  1.0פי  5%-3.75%

 0.0 ללא תמורה מקסימום

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

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ראה (ח "ההנפקה כללה אג
 ).ח"הנפקות שוק האג

 )ח"אג(מחיר יחידה   +*  ציבור חלל תקשורת. 4
 5' כתבי אופציה סד*  0.0 ללא תמורה  1.0פי  282.2-312.8

 .למניות
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 2007 מרס - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות
 

סוג  
ההנפקה

המכרזסוג  ניירות הערך המונפקים  תוצאות ההנפקה 

 כתבימניות  החברה
 אופציה
  למניות

 ח"אג
 להמרה

חתימת  
חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

 גודל
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 
 
 
ערותה  

,  מהיחידות שנמכרו80%
י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

-קיף מדף מי תש"הנפקה עפ
20.2.2007. 

ראה (ח "ההנפקה כללה אג
 ).ח"הנפקות שוק האג

 מחיר יחידה +* +*  ציבור סופריור כבלים. 5
מחיר  1.4פי  368-400

 21.7  ליחידה400 מקסימום

וכתבי ' א' ח להמרה סד"אג* 
 . למניות2' אופציה סד

,  מהיחידות שנמכרו80%
י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

ח וכתבי "גההנפקה כללה א
ראה (ח "אופציה לאג

 ). ח"הנפקות שוק האג

 32.4  למניה1.15   ללא מכרז   +* זכויות 
 . כל הזכויות נוצלו במלואן

י " מהזכויות נוצלו ע6%-כ
 .החתמים

 מחיר יחידה  +* + ציבור ענבר. 6
מחיר  1.5פי  140-150

 12.0  ליחידה150 מקסימום

 1' כתבי אופציה סד* 
 .למניות
, היחידות שנמכרו מ80%

י משקיעים "נרכשו ע
 .מוסדיים

 מחיר יחידה  +* ++*  ציבור גילאון. 7
 28.4  ליחידה71 1.4% 1.2פי  70-77

',  ב' ח להמרה סד"אג* 
ח "לאג' ג' כתבי אופציה סד

 5' וכתבי אופציה סד' ב' סד
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 2007 מרס - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות
 

סוג  
ההנפקה

המכרזסוג  ניירות הערך המונפקים  תוצאות ההנפקה 

 כתבימניות  החברה
 אופציה
  למניות

 ח"אג
 להמרה

חתימת  
חסר/יתר

תוצאות 
 המכרז

 מעל %
 המינימום

 מחיר
 ההנפקה

ריבית /ח"בש
 באחוזים

 גודל
ההנפקה 
 במיליוני

 ח"ש

 
 
 
ערותה  

 .למניות
ההנפקה כללה כתבי אופציה 

ראה הנפקות (לאגרות חוב 
 ).ח"שוק האג

פקה לא הובטחה ההנ
 .בחיתום

 1.4  לאגד1.1   ללא מכרז  +*  זכויות מודיעין יהש. 8

 5' כתבי אופציה סד* 
 .ליחידות השתתפות

 . מהזכויות נוצלו55%-כ
ההנפקה לא הובטחה 

 .בחיתום

 14.7  למניה1   ללא מכרז   + זכויות מולטימטריקס. 9
 .כל הזכויות נוצלו במלואן

ההנפקה לא הובטחה 
 .םבחיתו

 2.4  למניה0.34   ללא מכרז   + זכויות אדוונטק. 10
 .כל הזכויות נוצלו במלואן

י " מהן נוצלו ע1%-כ
 .החתמים

 **18.8  ליחידה7.33  0.9פי  ללא מכרז   +* ציבור קסם סל ומוצרים. 11

 ',לה' סל סדתעודות * 
 30ניתנות להמרה למדד 

המניות הסחירות 
 .)OMX30(בשטוקהולם 

 .לל בגיוסי הוןלא נכ** 
 י תשקיף מדף " עפהנפקה

לא הובטחה  , 27.2.2007-מ
 .בחיתום
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 פרטי ההנפקות - מרס 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 

 .הקצאה למשקיעים מוסדיים 29.3  למניה87.5   + ן"אלרוב נדל. 1

" חסון"ול" פלסטרו"ל, בדילול מלא,  ממניות החברה14%-הקצאת כ 10.5  למניה3.57   + אברות. 2
 .במסגרת מיזוגה בחברה" פלעד"בתמורה להחזקותיהן ב

" נגב השקעות הזנק"ל,  מלאבדילול,  ממניות החברה6%-הקצאת כ 8.6 למניה 2   + ורס'מעין ונצ. 3
 ".חממת שדה בוקר"במסגרת רכישת , "נגב השקעות המשך"ול

 40.3  ליחידה630  +* + כן פייט ביופרמה. 4
 .למניות, 3' סד,  כתבי אופציה לא סחירים* 

 10-ל, לטלי שקד, בדילול מלא,  ממניות החברה15%-הקצאה של כ
 .גופים מוסדיים ולמשקיע נוסף

ח " לאג1.12 *+   אוסיף. 5
שהונפקו ', ד' ח להמרה סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  167.7 להמרה

 .29.5.2000-י תשקיף מ"עפ

לארבעה משקיעים , בדילול מלא,  ממניות החברה14%-הקצאת כ 21.0  למניה10.83   + )דואלית(נובה . 6
 .מקומיים

 .לוולטר טליה וציון טמסת, בדילול מלא, ת החברה ממניו8%-הקצאת כ 0.6  למניה1.15   + פניאל. 7

 .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה8%-הקצאת כ 5.0  למניה5   + ן"אופק נדל. 8

לארבע שותפויות , בדילול מלא,  ממניות החברה50%-הקצאת כ 95.5  למניה5.53   + סולבר. 9
 .ח של החברה"גולמחזיקי א" מבטח שמיר"ל, Fiteי "המנוהלות ע

 10תשואה . 10
לניצעים במסגרת רכישת , בדילול מלא,  ממניות החברה85%-הקצאת כ 26.5  למניה0.16   + )איאסאי "-לשעבר(

 .ולמר משה דנינו" אפסווינג"לחברת , נכסי מקרקעין מניבים

 .ים מוסדייםלמשקיע, בדילול מלא,  ממניות החברה11%-הקצאת כ 20.6  למניה4.12   + ביו לייט. 11

 .שאינו בעל עניין' לצד ג, בדילול מלא,  ממניות החברה4%-הקצאת כ 6.7  למניה12   + פאנגאיה. 12

 .ב"הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה 122.1  למניה6.5   + טאואר. 13
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 פרטי ההנפקות - מרס 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 

 .Canufly Incהקצאה לבעלי המניות של חברת  0.2  למניה10.01   + )זרה (אקספון. 14

 **418.9  ליחידה7.33   +* מוצריםקסם סל ו. 15

 המניות הסחירות 30 ניתנות להמרה למדד ',לה' סל סדתעודות * 
 .)OMX30(בשטוקהולם 

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
 .27.2.2007-בת במסגרת תשקיף מדף מ' הקצאה לחב

 
 
 
 
 



-9- 

 

 

 2007 מרס -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

 פהאוסיף מזרח אירו. 1
 ריבית דדמ +* +* ציבור ן ובינוי" נדל–

 1.1פי  7.75%-5.75%
ריבית 

-שנקבעה 
7.7% 

 110.0  ליחידה800

' וכתבי אופציה סד' א' ח סד"אג* 
 .'א' ח סד" לאג1

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"ע

 –אמריס . 2
 מחיר יחידה מדד +* +* ציבור השקעה ואחזקות

מחיר  1.1פי  1,425-1,485
 142.5 ליחידה1,425 מינימום

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

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"ע

  –אוברלנד . 3
  –מסחר ושרותים 
 שרותים פיננסים

 ריבית לא צמוד  +* ציבור
 1.1פי  8%-6%

ריבית 
-שנקבעה 

7% 
 97.0  ליחידה970

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

 .י משקיעים מוסדיים"ע

  –שיכון דיירים . 4
 מחיר יחידה מדד +* +* ציבור ן ובינוי"נדל

 82.8  ליחידה92 2.2% 1.2פי  90-100

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

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"ע

 – גלובוס מקס. 5
  –מסחר ושרותים 

 שרותים
 מחיר יחידה מדד +* +* ציבור

מחיר  1.0פי  920-1,000
 55.2  ליחידה920 מינימום

' א' וכתבי אופציה סד' ח א"אג* 
 .'א' ח סד"לאג
,  מהיחידות שנמכרו79%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

 –נאוסיטי. 6
 מחיר יחידה מדד +* +* ציבור ן ובינוי"נדל

מחיר  1.1פי  472-490
 188.8  ליחידה472 מינימום

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

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
 .י משקיעים מוסדיים"ע
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 2007 מרס -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

 –הדס סל . 7
  –השקעה ואחזקות 

 מוצרי מדדים
 )1(   0.8פי  ללא מכרז   +* ציבור

 ניתנות ',א' סל סדתעודות * 
ח ממשלתיות "אגלהמרה למדד 

 . שנים2-0" גליל"
 הנפקת הסדרה בוטלה עקב אי )1(

קיום התנאי לשווי מזערי של 
 .החזקות הציבור

  
*+ 

 **15.5   0.9פי  ללא מכרז  
 ניתנות ',ב' סל סדתעודות * 

ח ממשלתיות "אגלהמרה למדד 
 . שנים5-2" גליל"

  
*+ 

 **16.8   1.0פי  ללא מכרז  
 ניתנות ',ג' סל סדתעודות * 

ח ממשלתיות "אגלהמרה למדד 
 . שנים7-5" לילג"

  

*+ 

 **16.0   0.9פי  ללא מכרז  

 ניתנות ',ד' סל סדתעודות * 
ח ממשלתיות "אגלהמרה למדד 

 . שנים10-7" גליל"
 .לא נכלל בגיוסי הון** 
 לא הובטחה בחיתוםהנפקה ה
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 2007 מרס -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 גסו

 

 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
 באחוזים

ההנפקה גודל 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

מידאס השקעות . 1
 'ח א"ריבית אג מדד ++* +* ציבור ")ספנקריט"-לשעבר(

 1.2פי  6.5%-5.5%
ריבית 

-שנקבעה
5.9% 

 50.0  ליחידה465

 2' וכתבי אופציה סד' א' ח סד"אג* 
 .'א' ח סד" לאג3-ו

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
 .משקיעים מוסדיים

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

 אייביטרנס . 2
 'ח א"ריבית אג מדד +* +* ציבור 

ריבית  1.0פי  5%-3.75%
 38.0  ליחידה380 מקסימום

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

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
 .משקיעים מוסדיים

 למניות' כתבי אופההנפקה כללה 
 ).ראה הנפקות שוק המניות(

ללא   +* ציבור גזית גלוב. 3
 הצמדה

 מחיר יחידה
יר מח 1.1פי  1,036-1,050

 300.4 ליחידה1,036 מינימום

 .'ו' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו84%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"ע

 י תשקיף מדף "הנפקה עפ
לא הובטחה , 25.5.2006-מ

 .בחיתום

 מדד  +* ציבור פרידנזון. 4
 מחיר יחידה

2,213.6-
2,344.6 

מחיר  1.0פי 
 מינימום

2,213.6 
 46.6 ליחידה

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

י " נרכשו ע5%-משקיעים מוסדיים וכ
 .החתמים

ראה (ההנפקה כללה מניות והמירים 
 ).הנפקות שוק המניות
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 2007 מרס -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 גסו

 

 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
 באחוזים

ההנפקה גודל 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

 מחיר יחידה מדד  +* ציבור כלל פיננסים. 5
מחיר  1.2פי  200-222.7

 250.0  ליחידה222.7 מקסימום

 .'א' ח סד"אג* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו90%

 .משקיעים מוסדיים
ראה הנפקות (ההנפקה כללה מניות 

 ).שוק המניות

 ריבית מדד +* +* ציבור ענבר. 6
 1.2פי  8%-6.5%

ריבית 
-שנקבעה 

7.1% 
 50.0  ליחידה1,000

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

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
 .משקיעים מוסדיים

 ריבית מדד  +* ציבור הכשרת הישוב. 7
ריבית  1.5פי 5.75%-5.25%

 275.0  ליחידה1,000 מינימום
 .12' ח סד"אג* 

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
 .משקיעים מוסדיים

 מדד ++*  ציבור גילאון. 8
מחיר יחידה 

 )מניות(
70-77 

 0.0 ללא תמורה 1.4% 1.2פי 

ח "לאג' ב-ו' א' כתבי אופציה סד** 
 .'א' סד
 וכתבי ח להמרה"אגנפקה כללה הה

ולמניות  ח להמרה"לאגאופציה 
 ).ראה הנפקות שוק המניות(

 .ההנפקה לא הובטחה בחיתום

 מחיר יחידה  מדד  +* ציבור חלל תקשורת. 9
 141.6  ליחידה283.2 0.4% 1.0פי  282.2-312.8

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

 .משקיעים מוסדיים
 י תשקיף מדף "עפהנפקה 

 .20.2.2007-מ
ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות 

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

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 גסו

 

 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
 באחוזים

ההנפקה גודל 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

 מחיר יחידה מדד +* +* ציבור סופריור כבלים. 10
מחיר  1.4פי  368-400

 78.3  ליחידה400 מקסימום

 1' וכתבי אופציה סד' ב' ח סד"אג* 
 .'ב' ח סד"לאג

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
 .קיעים מוסדייםמש

ח להמרה וכתבי "ההנפקה כללה אג
ראה הנפקות שוק (אופציה למניות 

 ).המניות

 מדד  +* ציבור חנן מור. 11
 מחיר יחידה
9,583.08-
10,654.08 

מחיר  1.0פי 
 מינימום

9,583.08 
 65.8 ליחידה

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

 .משקיעים מוסדיים
ראה הנפקות (מניות ההנפקה כללה 

 ).שוק המניות

ללא   +* ציבור אגוד הנפקות. 12
 הצמדה

 ריבית
ריבית  1.0פי  5.95%-5.6%

 250.0  ליחידה1,000 מקסימום

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

 .משקיעים מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
7.1.2007 . 

 ריבית מדד  +* ציבור ישאל. 13
ריבית  1.1פי  4.7%-4.5%

 150.0  ליחידה1,000 מקסימום

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

 .משקיעים מוסדיים
 י תשקיף מדף "הנפקה עפ

לא הובטחה , 27.2.2006-מ
 .בחיתום

ללא   +* ציבור דיסקונט מנפיקים. 14
 הצמדה

 ריבית
ריבית  1.2פי  6.1%-5.7%

 350.0  ליחידה1,000 מקסימום
 .'ה' כתבי התחייבות נדחים סד* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו81%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"ע
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 2007 מרס -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 גסו

 

 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
 באחוזים

ההנפקה גודל 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
 .לא הובטחה בחיתום, 28.9.2006

 ריבית מדד  +* ציבור דן רכב. 15
ריבית  1.0פי  5.15%-4.6%

 320.0  ליחידה1,000 מקסימום

 .'ו' ח סד"אג* 
י "כשו ענר,  מהיחידות שנמכרו90%

 .משקיעים מוסדיים
 י תשקיף מדף "הנפקה עפ

לא הובטחה , 28.9.2006-מ
 .בחיתום

 83.7  ליחידה1,000  1.2פי  ללא מכרז דולר  +* ציבור שחרית. 16

 .'הח מובנות "אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו73%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"ע

 י תשקיף מדף "הנפקה עפ
לא הובטחה , 28.1.2007-מ

 .וםבחית

 מחיר יחידה מדד  +* ציבור )חברה זרה(גזית . 17
מחיר  1.1פי  1,067-1,073

 155.6  ליחידה1,067 מינימום

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

 י תשקיף מדף "הנפקה עפ
לא הובטחה , 28.5.2006-מ

 .בחיתום

 ריבית מדד  +* ציבור אדוונטק. 18
 **  ליחידה570  1.0פי  7.7%-6.2%

 .'א' ח סד"אג* 
ההנפקה בוטלה עקב אי קיום ** 

 .דרישה לפיזור מזערי בציבור

 ריבית מדד  +* ציבור פועלים הנפקות. 19
 1.1פי  4.15%-0%

ריבית 
 –שנקבעה 

4.1% 
 250.0  ליחידה1,000

 .'י' כתבי התחייבות נדחים סד* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
 .יעים מוסדייםמשק
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 2007 מרס -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות

ניירות הערך   
 המונפקים

 

 גסו

 

 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
 באחוזים

ההנפקה גודל 
 במיליוני

 ח"ש

 ה ע ר ו ת

ללא   +*  
 הצמדה

 ריבית
ריבית  1.0פי  6.1%-0%

 100.0  ליחידה1,000 מקסימום

 .א"י' כתבי התחייבות נדחים סד* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%

 .משקיעים מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"עפהנפקה 

 .לא הובטחה בחיתום, 20.3.2007

 **20.1  ליחידה1.007  2.9פי  ללא מכרז   +* ציבור תכלית גלובל. 20

 ניתנות להמרה ',ז' סל סדתעודות * 
 .20בונד -תללמדד 

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
 לא הובטחה בחיתוםהנפקה ה

 **19.8  ליחידה6.16  0.4פי  ללא מכרז   +* ציבור קסם סל ומוצרים. 21

 ניתנות ',לד' סל סדתעודות * 
 תשואה גבוההח "אגלהמרה למדד 

 .IBOXHYל "בחו
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 י תשקיף מדף " עפהנפקה
לא הובטחה  , 27.2.2007-מ

 .בחיתום
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 פרטי ההנפקות - מרס 2007

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

  גודל ההנפקהח" ההנפקה בשמחירסוג ההצמדהניירות הערך המונפקים 

 החברה
 

ח"במיליוני ש   ח"אג  הערות 

 .'ח מובנות ה"אג*  500.0  ליחידה1,000 דולר +* שחרית. 1
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת

', א' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  20.3 ח" לאג0.88 מדד +* רמני'סיביל ג. 2
 .22.5.2006-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

', ד' ח סד"יים של אגהקצאה נוספת למשקיעים מוסד*  125.3 ח" לאג1.003 מדד +* לידר. 3
 .30.5.2005-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

', ב' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  180.0 ח" לאג1.06 מדד +* ישפרו. 4
 .17.5.2006-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

י "שהונפקו עפ', ב' הקצאה של כתבי התחייבות סד*  45.7 ח" לאג1.035 מדד +* ירושלים הנפקות. 5
 .למשקיעים מוסדיים, 8.3.2006-קיף מתש

 0.6 ח" לאג1 מדד +* פז נפט. 6

י "שהונפקו עפ', ב' ח סד"הקצאה נוספת של אג* 
למשקיעים מוסדיים ולמחזיקי , 27.11.2006-תשקיף מ

המשך להקצאה ". פז בית זיקוק לנפט אשדוד"ח "אג
 .מפברואר

י "שהונפקו עפ', ה' ח סד"אגהקצאה נוספת של *  50.2 ח" לאג1.004 מדד +* קמור. 7
 .למשקיעים מוסדיים, 14.4.2005-תשקיף מ

 .'א' תעודות פיקדון סד*  523.8 ח" לאג821.63 ט"ליש +* תכלית מטבעות. 8

 .'ב' תעודות פיקדון סד*  557.7 ח" לאג557.68 אירו +* 
 .הקצאה לחברה בת

 34.6 ח" לאג0.96 מדד +* פרופיט. 9
', ד' ח סד"ם מוסדיים של אגהקצאה נוספת למשקיעי* 

 .22.5.2006-י תשקיף מ"שהונפקו עפ
 .ההקצאה בוצעה בפברואר
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 פרטי ההנפקות - מרס 2007

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

  גודל ההנפקהח" ההנפקה בשמחירסוג ההצמדהניירות הערך המונפקים 

 החברה
 

ח"במיליוני ש   ח"אג  הערות 

 **986.9  ליחידה1.007  +* תכלית גלובל. 10
 .20בונד -תל ניתנות להמרה למדד ',ז' סל סדתעודות * 

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

ח "אג ניתנות להמרה למדד ',ב' סל סדתעודות *  **178.5  ליחידה1.859  +* הדס סל. 11
 . שנים5-2" גליל"ממשלתיות 

ח "אג ניתנות להמרה למדד ',ג' סל סדתעודות *  **183.8  ליחידה1.914  +* 
 . שנים7-5" גליל"ממשלתיות 

 **186.1  ליחידה1.938  +* 

ח "אג ניתנות להמרה למדד ',ד' סל סדתעודות * 
 . שנים10-7" גליל"ממשלתיות 

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

 **499.0  ליחידה6.16  +* קסם סל ומוצרים. 12

ח "אג ניתנות להמרה למדד ',לד' סל סדתעודות * 
 .IBOXHYל " בחותשואה גבוהה

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
 בת במסגרת תשקיף מדף ' הקצאה לחב

 .27.2.2007-מ
 

 


