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    2007 מאי - 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

על  מ%
  המינימום

  מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

  גודל
ההנפקה 
  במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

  -אורתם סהר . 1
  +*    +  ציבור  ן ובינוי"נדל

  'ח א"ריבית אג
5.5%-6.5%  

 
ריבית   1.3פי 

  52.2  ליחידה1,000  מינימום

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

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"ק האגראה הנפקות שו(

  –אוריין . 2
  –מסחר ושירותים 

  שירותים
  מחיר יחידה      +  ציבור

  61.2   ליחידה506  1.2%  1.2פי  500-515

 מיליון שקל מתמורת 31-כ
 בהצעת מכר גויסו,  ההנפקה

  .י קרן פימי"ע
,  מהיחידות שנמכרו73%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"אגראה הנפקות שוק ה(

   –שנפ . 3
   –תעשייה 

  חשמל ואלקטרוניקה
  מחיר יחידה    +*  +  ציבור

מחיר   1.0פי  338.9-357.9
  35.4  ליחידה338.9  מינימום

  . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(
  –ניסקו חשמל . 4

   –מסחר ושירותים 
  מסחר

  מחיר יחידה      +  ציבור
מחיר   1.0פי  9,000-9,900

,  מהיחידות שנמכרו80%  45.0  ליחידה9,000  מינימום
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
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    2007 מאי - 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

על  מ%
  המינימום

  מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

  גודל
ההנפקה 
  במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

   מדיפאואר. 5
  –) חברה זרה(

  ן ובינוי"נדל
    +*  +  ציבור

  מחיר יחידה
2,030.5-
2,132.2 

מחיר   1.1פי 
  מינימום

2,030.5 
  31.5  ליחידה

  . למניות2' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

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

  –* לייזר דטקט. 6
   –תעשייה 

  חשמל ואלקטרוניקה
  מחיר יחידה  +*    +  ציבור

מחיר   1.0פי  411.6-449.6
  31.4 חידה לי411.6  מינימום

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

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
   –רבל . 7

   –תעשייה 
  גומי ופלסטיק, כימיה

  מחיר יחידה  +*    +  ציבור
  112.7  ליחידה1,127  0.2%  1.3פי  1,125-1,200

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

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –רוטקס . 8
  –תעשייה 

  אופנה והלבשה
  מחיר יחידה    +*  +  ציבור

מחיר   1.1פי  407.5-435
  40.1  ליחידה407.5  מינימום

  . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(
  –ביכורי השדה . 9

   –ותים מסחר ושיר
  מסחר

  36.0   ליחידה720    238פי   ללא מכרז    +*  +  ציבור
  . למניות1' כתבי אופציה סד* 

,  מהיחידות שנמכרו40%
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –בריטיש ישראל . 10
  מחיר יחידה    ++*  +  ציבור  ן ובינוי"נדל

  360.0   ליחידה860  7.5% 1.3פי   800-875

 2- ו1' כתבי אופציה סד* 
  .ותלמני

,  מהיחידות שנמכרו90%
  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

ההנפקה כללה איגרות חוב 
  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(
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    2007 מאי - 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

על  מ%
  המינימום

  מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

  גודל
ההנפקה 
  במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

  –כלל ביוטכנולוגיה . 11
  מחיר יחידה    +++*  +  ציבור   ביומד-תעשייה 

מחיר   1.0פי   532-586
  200.0   ליחידה532  מינימום

 3-ו, 2, 1' כתבי אופציה סד* 
  .למניות
,  שנמכרו מהיחידות80%

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

   –רמי לוי . 12
   –מסחר ושירותים 

  מסחר
  מחיר יחידה    +*  +  ציבור

מחיר   1.7פי  324-344
  92.0   ליחידה344  מקסימום

  . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"האגראה הנפקות שוק (

  –צמח המרמן . 13
  מחיר יחידה  +*    +  ציבור  ן ובינוי"נדל

מחיר   1.0פי  973-1,029
  82.7   ליחידה973  מינימום

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

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –אמריקן קולוני . 14
  מחיר יחידה    +*  +  ציבור  ן ובינוי"נדל

מחיר   1.4פי  540-630
  44.6   ליחידה540  ימוםמינ

  . למניות2' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו59%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
רק איגרות כה לחברה היו עד 

עקב ההנפקה שונה סיווג . חוב
ח לחברת "החברה מחברת אג

  .מניות

   –אשדר . 15
  מחיר יחידה    +*  +  ציבור  ן ובינוי"נדל

מחיר   1.0פי  520-540
  180.3   ליחידה520  וםמינימ

  . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו90%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(
  –(*) סמארטטיסיפי . 16

  –מסחר ושירותים 
  מחשבים

      +  ציבור
  מחיר יחידה

16,000-
18,000 

(*)      (*)  
ף ההנפקה בוטלה עקב היק
י "הזמנות נמוך מהנדרש עפ

  .הנחיות הבורסה
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.פ"י כללי הרישום לחברות מו" החברה הנפיקה עפ(*)
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 2007 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 
  במיליוני

  ח"ש

 
 
 

 הערות

  'ח ב"ריבית אג    +*    ציבור  ן"פאנגאיה נדל. 1
ריבית   1.3פי  8%-7%

  0.0  ללא תמורה  מינימום

 3' כתבי אופציה סד* 
  .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%
י משקיעים "כשו ענר

  .מוסדיים
ההנפקה כללה איגרות חוב 

 ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

  'ח ב"ריבית אג    +*    ציבור  ורדינון. 2
ריבית   1.9פי  5%-3.9%

  0.0  ללא תמורה  מקסימום

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

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

ההנפקה כללה איגרות חוב 
 ).ח"הנפקות שוק האגראה (

  'ח א"ריבית אג    ++*    ציבור  קבוצת כרמל. 3
ריבית   1.0פי  6.75%-5.75%

  0.0  ללא תמורה  מקסימום

 3- ו2' כתבי אופציה סד* 
  .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

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

  10תשואה . 4
  'ח א"ריבית אג  +*  +*    ציבור )אי.אס.אי –לשעבר (

ריבית   1.0פי   7%-5%
  25.9   ליחידה1,290  מקסימום

וכתבי ' ב' ח להמרה סד"אג* 
ח " לאג2' אופציה סד
  .'ב' להמרה סד

,  מהיחידות שנמכרו80%
י משקיעים מוסדיים "נרכשו ע
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 2007 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 
  במיליוני

  ח"ש

 
 
 

 הערות

י " נרכשו ע0.4%-וכ
  .החתמים

ההנפקה כללה איגרות חוב 
ראה (ב ואופציות לאיגרות חו
  ).ח"הנפקות שוק האג

לנדמארק גרופ . 5
  'ח א"ריבית אג  +*  +*    ציבור )גליל. ב. א–לשעבר (

ריבית   1.0פי   6.75%-5.5%
  25.2   ליחידה452.2  מקסימום

 וכתבי 3' ח להמרה סד"אג* 
  . למניות3'  אופציה סד

,  מהיחידות שנמכרו80%
י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

ב ההנפקה כללה איגרות חו
וכתבי אופציה לאיגרות חוב 

 ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

  אס .די.אס. 6
 מגם –לשעבר (

  )השקעות
  ריבית  +*  +*    ציבור

ריבית   1.4פי  6.7%-4.5%
  58.2   ליחידה582  מינימום

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

,  מהיחידות שנמכרו80%
י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

  ריבית  +*      ציבור  נליין אי או.7
ריבית   1.4פי   6.2%-4.8%

  30.0   ליחידה300  מינימום

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

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

  'ח ג"ריבית אג  +*      ציבור  נאות מגור. 8
ריבית   1.2פי  7.5%-6.5%

  17.6   ליחידה537  מקסימום

  .'ב' ח להמרה סד"אג* 
, ידות שנמכרו מהיח76%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

ההנפקה כללה איגרות חוב 
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 2007 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 
  במיליוני

  ח"ש

 
 
 

 הערות

ראה הנפקות שוק איגרות (
  ).החוב

  +*  +*    ציבור  יולי הון. 9
  'ח א"ריבית אג

5.5%-7.5%  
 

  1.6פי 
ריבית 

  –שנקבעה 
6.4%  

  41.0   ליחידה875

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

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

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

סובריין נכסים . 10
  מחיר יחידה  +*      ציבור  )ארית מדיקל(

מחיר   1.1פי   350-400
  35.0   ליחידה350  מינימום

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

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

  **19.4   ליחידה8.833    4.5פי   ללא מכרז      +*  ציבור  מבט מדדים. 11

 ',כ'  סדתעודות בחסר* 
-א"ניתנות להמרה למדד ת

25.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

הנפקה במסגרת תשקיף 
לא , 25.1.2007-מדף מ

  .הובטחה בחיתום

  **27.7  ליחידה11.061    2.4פי   ללא מכרז      +*  ציבור  
' תעודות סל מורכבות סד* 
תנות להמרה למדד ני', כה
  . כפול שתיים25-א"ת

  **27.7  ליחידה11.072    2.4פי   ללא מכרז      +*    
' תעודות סל מורכבות סד* 
ניתנות להמרה למדד ' כו
  .י נוסחה" עפ25-א"ת
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 2007 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 
  במיליוני

  ח"ש

 
 
 

 הערות

  **28.7   ליחידה4.084    0.4פי   ללא מכרז      +*    

' תעודות סל מורכבות סד* 
, 20בונד -תל 50%(' זכ

 10%, 0-2" שחר "30%
 ).20דיב - תל10%, 25-א"ת

  **60.4  ליחידה36.307    0.8פי   ללא מכרז      +*    

' תעודות סל מורכבות סד* 
, 20בונד - תל80%(' חכ

10% STOXX 50 ,10% 
HANG SENG.(  

  **25.2   ליחידה3.127    0.3פי   ללא מכרז      +*    

' תעודות סל מורכבות סד* 
, 20בונד - תל60%(' טכ

 10%, 0-2" שחר "30%
  ).100-א"ת

 147.028    1.2פי   ללא מכרז      +*    
  **23.5  ליחידה

' תעודות סל מורכבות סד* 
 30%, 25-א"ת 50%(' ל

STOXX 50 ,10% HANG 
SENG ,10% - NIKKEI 

225.(  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
לא הובטחה הנפקה ה

  .בחיתום

  **44.7   ליחידה37.55    0.8פי   ללא מכרז      +*    פריזמה סל. 12
ניתנות ' ה' סד סל תעודות* 

 להמרה למדד אירופה
)MSCI MXEU.(   

  **19.2   ליחידה23.66    0.6פי   ללא מכרז      +*    
ניתנות ' ו' תעודות סל סד* 

 להמרה למדד מזרח אירופה
)MSCI MXME.(  
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 2007 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 
  במיליוני

  ח"ש

 
 
 

 הערות

  **35.0   ליחידה22.21    1.8פי   ללא מכרז      +*    
ניתנות ' ז' תעודות סל סד* 

 MSCI( להמרה למדד ברזיל
MXBR(.  

  **17.4   ליחידה11.84    0.4פי  ללא מכרז      +*    
ניתנות ' ח' תעודות סל סד* 

 MSCI( להמרה למדד הודו
MXIN.(  

  **15.2   ליחידה20.14    0.6פי  ללא מכרז      +*    
ניתנות ' ט' תעודות סל סד* 

 להמרה למדד אפריקה
)MSCI MXZA.(  

  **16.1   ליחידה22.33    0.6פי  ללא מכרז      +*    

ניתנות ' י' ת סל סדתעודו* 
 להמרה למדד טורקיה

)MSCI MXTR.(  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
לא הובטחה הנפקה ה

  .בחיתום
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 פרטי ההנפקות - מאי 2007

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה  מחיר  ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

  כתבי מניות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח" בש ההנפקה  הערות 

 .הקצאה לשני נושאי משרה ולשני עובדים בחברה 3.6  למניה17.51   + אלוני חץ. 1

טאו תשואות "ל, בדילול מלא,  מהון מניות החברה17%-הקצאה של כ 2.2  למניה1   + )רבלי(יולי הון . 2
 ".מ"בע

למשקיעים , לול מלאבדי,  מהון מניות החברה9%-הקצאה של כ 8.2  למניה2.1   + 
 .מוסדיים

  29.2   למניה20.5    +  דש איפקס. 3
, למר רמי שלום, בדילול מלא,  מהון מניות החברה4%-הקצאה של כ

 45%-לבתמורה " מ"איפקס ניהול קופות גמל בע "- ל חברה בת"מנכ
   .ממניות חברת הבת

למר אבשלום , דילול מלאב, ות החברהימנהון  מ1%-הקצאה של כ  11.5   למניה11.5    +  אמות. 4
  .ל החברה" מנכ–מוסלר 

למר יהודה לוי , בדילול מלא, ות החברהימנהון  מ2%-הקצאה של כ  4.0    למניה15    +  דיגל. 5
  .ן"ולמבטח שמיר נדל

לקבוצת משקיעים , בדילול מלא,  מהון מניות החברה70%-הקצאה של כ  7.0   למניה1    +  פניאל. 6
  .בראשות מר מרדכי זהבי

למשקיעים מוסדיים , בדילול מלא,  מהון מניות החברה2%-הקצאה של כ  33.5   למניה16.75    +  קרדן ישראל. 7
  .ואחרים

  .SanDiskחברת הקצאה ל  8.5   למניה7.15    +  טאואר. 8

  .Rich’sהקצאה לחברת   1.8   למניה12.75    +  פרי הגליל-ויטה. 9

למשקיעים , בדילול מלא,  מהון מניות החברה3%-הקצאה של כ  4.7   למניה3.86    +  ביו לייט. 10
  .מוסדיים

 Controlלחברת , בדילול מלא,  מהון מניות החברה2%-הקצאה של כ  3.9   למניה3.86    +  
Holding.  

 **6,420.0  ליחידה107.0   +* קסם מוצרים. 11
  .75-א"ת ניתנות להמרה למדד ',א' סל סדתעודות * 

  . בת' הקצאה לחב
 . בגיוסי הוןלא נכלל** 
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 פרטי ההנפקות - מאי 2007

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה  מחיר  ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

  כתבי מניות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח" בש ההנפקה  הערות 

 **731.4  ליחידה8.833   +* מבט מדדים. 12
  .25-א" ניתנות להמרה למדד ת', כ' סד, תעודות בחסר* 

  .25.1.2007-במסגרת תשקיף מדף מ, הקצאה לחברת בת
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

כפול  25-א"ניתנות להמרה למדד ת', כה' תעודות סל מורכבות סד*  **525.4  ליחידה11.061    +* 
  .שתיים

י " עפ25-א"ניתנות להמרה למדד ת' כו' תעודות סל מורכבות סד*  **525.9  ליחידה11.072    +* 
  .נוסחה

, 0-2" שחר "30%, 20בונד - תל50%(' כז' תעודות סל מורכבות סד*  **2,205.4   ליחידה4.084    +* 
  ).20דיב - תל10%, 25-א" ת10%

, STOXX 50 10%, 20בונד - תל80%(' חכ' תעודות סל מורכבות סד*  **1,953.3  ליחידה36.307    +* 
10% HANG SENG.(  

, 0-2" שחר "30%, 20בונד - תל60%(' טכ' תעודות סל מורכבות סד*  **2,048.2   ליחידה3.127    +* 
  ).100-א" ת10%

 *+    147.028 
 **491.1  ליחידה

 STOXX 50 ,10% 30%, 25-א"ת 50%(' ל' תעודות סל מורכבות סד* 
HANG SENG ,10% - NIKKEI 225.(  

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

   ).MSCI MXEU( ניתנות להמרה למדד אירופה' ה' תעודות סל סד*   **319.2   ליחידה37.55     פריזמה סל. 13

 MSCI( זרח אירופהניתנות להמרה למדד מ' ו' תעודות סל סד*   **178.9   ליחידה23.66     
MXME.(  

  ).MSCI MXBR( ניתנות להמרה למדד ברזיל' ז' תעודות סל סד*   **164.9   ליחידה22.21     

  ).MSCI MXIN( ניתנות להמרה למדד הודו' ח' תעודות סל סד*   **108.5   ליחידה11.84     

  ).MSCI MXZA( ניתנות להמרה למדד אפריקה' ט' תעודות סל סד*   **137.0   ליחידה20.14     

  ).MSCI MXTR( ניתנות להמרה למדד טורקיה' י' תעודות סל סד*  **130.3   ליחידה22.33     
  .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברת בת
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 פרטי ההנפקות - מאי 2007

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה  מחיר  ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

  כתבי מניות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח" בש ההנפקה  הערות 

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2007 מאי -פרטי ההנפקות 

 חדשותחברות  - ח"שוק האג
 הנפקות

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  הנפקהתוצאות ה
  

  

   והענףהחברה
   

סוג 
 ההנפקה

כתבי   ח"אג
  אופציה
  ח"לאג

חתימת   המכרז  ההצמדה
  חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

ההנפקה גודל 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

   -יורופורט . 1
  ריבית  מדד  +*  +*  ציבור  ן ובינוי"נדל

ריבית   1.1פי  7.5%-5.5%
  57.0   ליחידה570  ימוםמקס

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

,  מהיחידות שנמכרו80%
  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  ויסבורג ד. 2
  –)חברה זרה(

  ן ובינוי"נדל
  ריבית   מדד  +*  +*  ציבור

ריבית   1.0פי  9.5%-9%
  60.0   ליחידה600  מקסימום

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

,  מהיחידות שנמכרו80%
  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

   –מנורה מב הון . 3
  ללא מכרז  מדד    +*  ציבור  ביטוח

חיתום שיא 
-  

 1033פי 
  200.0   ליחידה1,000  

  .'א' ח סד"אג* 
נרכשו ,  יחידות שנמכרו40%

  .י משקיעים מוסדיים"ע
ההנפקה לא הובטחה 

  .בחיתום

   –אקסום . 4
  ריבית  מדד  +*  +*  ציבור  ובינוין "נדל

ריבית   1.2פי   11.75%-8.5%
  42.0   ליחידה200  מקסימום

כתבי אופציה ו' א' ח סד"אג* 
  .'א' ח סד" לאג1' סד
,  מהיחידות שנמכרו78%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –שחרית מוצרים . 5
   –השקעה ואחזקות 

  ח מובנות"אג
ללא     +*  ציבור

  191.1   ליחידה1,000    0.8פי   ללא מכרז  הצמדה

  .'א' ח מובנות סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו73%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה לא הובטחה 

  .בחיתום

   –שפיר פרוייקטים . 6
  ריבית  מדד  +*  +*  ציבור  ן ובינוי"נדל

ריבית   1.1פי  7.3%-6%
  95.0   ליחידה760  מקסימום

וכתבי אופציה ' א' ח סד"אג* 
  .'א' ח סד"אג ל1' סד

,  מהיחידות שנמכרו80%
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 2007 מאי -פרטי ההנפקות 

 חדשותחברות  - ח"שוק האג
 הנפקות

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  הנפקהתוצאות ה
  

  

   והענףהחברה
   

סוג 
 ההנפקה

כתבי   ח"אג
  אופציה
  ח"לאג

חתימת   המכרז  ההצמדה
  חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

ההנפקה גודל 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –ן "גמול נדל. 7
  מחיר יחידה  מדד  +*  +*  ציבור  ן ובינוי"נדל

מחיר   1.0פי  955-1,000
  95.5   ליחידה955  מינימום

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

,  מהיחידות שנמכרו80%
  .םי משקיעים מוסדיי"נרכשו ע

   –רשי . 8
  ריבית  מדד    +*  ציבור  ן ובינוי"נדל

ריבית   1.1פי   8.4%-7.3%
  66.5   ליחידה665  מקסימום

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

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

   –שטרן . 9
  ריבית  מדד  +*  +*  ציבור  ן ובינוי"   נדל

ריבית   1.2פי   7%-6%
  **   ליחידה190  מקסימום

וכתבי אופציה ' א' דח ס"אג* 
  .'א' ח סד" לאג1' סד
נדחתה לחודש ההנפקה ** 
  . עקב טעות בתשקיףיוני
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 2007 מאי -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

  הנפקות
 

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
  ההנפקה

כתבי  ח"אג
  אופציה
  ח"לאג

תימת ח  המכרז  ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  'ח א"ריבית אג  מדד    +*  ציבור  אורתם סהר. 1
ריבית   1.3פי   6.5%-5.5%

  47.8  ליחידה1,000  מינימום

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

  .ייםמשקיעים מוסד
ח להמרה "ההנפקה כללה מניות ואג

  ).ראה הנפקות שוק המניות(

  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  אוריין. 2
  40.0   ליחידה506  1.2%  1.2פי   500-515

  .'א' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו73%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ראה הנפקות (ההנפקה כללה מניות 
  ).שוק המניות

  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  שנפ. 3
מחיר   1.0פי   338.9-357.9

  44.2  ליחידה338.9  מינימום

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

  .משקיעים מוסדיים
ההנפקה כללה מניות ואופציות 

  ).ראה הנפקות שוק המניות(למניות 

  150.0  ליחידה1,000    1,062פי   ללא מכרז  מדד    +*  ציבור  ירושלים הנפקות. 4

  .'ג' כתבי התחייבות נדחים סד* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו40%

  .משקיעים מוסדיים
  י תשקיף מדף "הנפקה עפ

  .25.4.2007-מ

  'ח ב"ריבית אג  מדד    +*  ציבור  ן"פאנגאיה נדל. 5
ריבית   1.3פי   8%-7%

  96.1  ליחידה134.4  מינימום

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

ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות 
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 2007 מאי -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

  הנפקות
 

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
  ההנפקה

כתבי  ח"אג
  אופציה
  ח"לאג

תימת ח  המכרז  ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  ).ראה הנפקות שוק המניות(

  מדיפאואר . 6
  מדד  +*  +*  ציבור  ) חברה זרה(

  מחיר יחידה
2,030.5-
2,132.2  

מחיר   1.1פי 
  70.0  2,030.5  מינימום

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

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
  .ים מוסדייםמשקיע

ההנפקה כללה מניות וכתבי אופציה 
  ).ראה הנפקות שוק המניות(למניות 

  ריבית  מדד    +*  ציבור  שניב. 7
ריבית   106פי   5.5%-4.75%

  70.0   ליחידה700  מינימום
  .'א' ח סד"אג* 

י "נרכשו ע,  יחידות שנמכרו40%
  .משקיעים מוסדיים

  'ח ב"ריבית אג  מדד  +*  +*  ציבור  ורדינון. 8
ריבית   1.9פי   5%-3.9%

  86.9  ליחידה2,760  מקסימום

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

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
  .משקיעים מוסדיים

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

  ריבית   מדד    +*  ציבור  אולימפיה. 9
ריבית   1.3פי   6.9%-5.9%

  150.0  ליחידה1,000  נימוםמי
  .'ג' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו44%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  'ח א"ריבית אג  מדד  +*  +*  ציבור  קבוצת כרמל. 10
ריבית   1.0פי  6.75%-5.75%

  76.0   ליחידה760  מקסימום

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

י "שו ענרכ,  מהיחידות שנמכרו80%
י " ע1%-וכ, משקיעים מוסדיים

  .החתמים
ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות 
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 2007 מאי -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

  הנפקות
 

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
  ההנפקה

כתבי  ח"אג
  אופציה
  ח"לאג

תימת ח  המכרז  ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  ).ראה הנפקות שוק המניות(

מזרחי טפחות . 11
  ריבית  מדד    +*  ציבור  הנפקות

  1.2פי   4.1%-3%
ריבית 

  שנקבעה
3.9%  

  450.0  ליחידה1,000

  .30' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו89%-כ
  .םי משקיעים מוסדיי"ע

  י תשקיף מדף "הנפקה עפ
  .28.11.2006-מ

  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  רוטקס. 12
מחיר   1.1פי   407.5-435

  61.8  ליחידה407.5  מינימום

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

  .משקיעים מוסדיים
ההנפקה כללה מניות וכתבי אופציות 

  ).ראה הנפקות שוק המניות(

  ריבית  מדד    +*  ציבור  שובהכשרת הי. 13
  1.3פי   5.5%-5%

ריבית 
  שנקבעה

5.3%  
  150.0  ליחידה1,000

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

  .משקיעים מוסדיים

  ריבית  מדד    +*  ציבור  חבס. 14
ריבית   1.3פי   6%-5.5%

  200.0  ליחידה1,000  מינימום

  .12' ח סד"אג* 
כשו נר,  מהיחידות שנמכרו80%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  י תשקיף מדף "הנפקה עפ
  .16.5.2007-מ

  מחיר יחידה  מדד  +*  +*  ציבור  ר'פיוצ. או.אר. 15
מחיר   1.0פי   376-392

  36.0  ליחידה376  מינימום

 2' וכתבי אופציה סד' ב' ח סד"אג* 
  .'ב' ח סד"לאג
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו74%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע
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 2007 מאי -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

  הנפקות
 

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
  ההנפקה

כתבי  ח"אג
  אופציה
  ח"לאג

תימת ח  המכרז  ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  10ה תשוא. 16
  'ח א"ריבית אג  מדד  +*  +*  ציבור  )אי.אס. אי–לשעבר (

ריבית   1.0פי   7%-5%
  43.7  ליחידה1,290  מקסימום

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

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
 נרכשו 0.4%-משקיעים מוסדיים וכ

  .י החתמים"ע
ח להמרה "ההנפקה כללה אג

ראה ( להמרה ח"ואופציות לאג
  )הנפקות שוק המניות

  ריבית  מדד    +*  ציבור אי בית השק.בי.אי. 17
ריבית   6.6פי  4.7%-4%

  200.0  ליחידה2,000  מינימום
  .'א' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו40%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  בריטיש ישראל. 18
  500.0  ידה ליח860  7.5%  1.3פי   800-875

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

  .משקיעים מוסדיים
ההנפקה כללה מניות ואופציות 

  ).ראה הנפקות שוק המניות(למניות 

לנדמארק גרופ . 19
. ב. א–לשעבר (

  )גליל
  'ח א"ריבית אג  מדד  +*  +*  ציבור

ריבית   1.0פי   6.75%-5.5%
  144.4  ליחידה452.2  מקסימום

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

י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו80%
  .משקיעים מוסדיים
ח להמרה "ההנפקה כללה אג
ראה הנפקות שוק (ואופציות למניות 

  ).המניות

  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  רמי לוי. 20
מחיר   1.7פי   324-344

  .'א' ח סד"אג*   80.0   ליחידה344  מקסימום
י "נרכשו ע, היחידות שנמכרו מ80%
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  הנפקות
 

ניירות הערך     
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  ההנפקה

כתבי  ח"אג
  אופציה
  ח"לאג

תימת ח  המכרז  ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  .משקיעים מוסדיים
ההנפקה כללה מניות ואופציות 

  ).ראה הנפקות שוק המניות(למניות 

  מחיר יחידה  מדד  +*  +*  ציבור  אמריקן קולוני. 21
מחיר   1.0פי  1,425-1,500

  71.2  ליחידה1,425  מינימום

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

י "נרכשו ע, ת שנמכרו מהיחידו80%
  .משקיעים מוסדיים

  'ח ג"ריבית אג  מדד    +*  ציבור  נאות מגור. 22
ריבית   1.2פי   7.5%-6.5%

  36.1   ליחידה537  מקסימום

  .'ג' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו76%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ח להמרה למניות "ההנפקה כללה אג
  ).ראה הנפקות שוק המניות(

  'ח א"ריבית אג  מדד    +*  ציבור   הוןיולי. 23
  1.6פי   7.5%-5.5%

ריבית 
  –שנקבעה 

6.4%  
  75.5   ליחידה875

  .'א' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו63%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ח להמרה "ההנפקה כללה אג
ראה הנפקות שוק (ואופציות למניות 

  ).המניות

  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  אשדר. 24
מחיר   1.0פי   520-540

  288.4  ליחידה520  מינימום

  .'א' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו90%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ההנפקה כללה מניות ואופציות 
  ).ראה הנפקות שוק המניות(למניות 
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 פרטי ההנפקות - מאי 2007

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה ח" ההנפקה בשמחיר סוג ההצמדה ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

  אופציה ח"אג
 ח"לאג

ח"במיליוני ש     הערות 

' א' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  50.0 ח" לאג1  מדד  +* )חברה זרה. (מליבו אינווסט. 1
 .29.11.2006-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

 180.0 ח" לאג1  מדד  +* ישראלום. 2
  .'ו' ח סד"אג* 

ח שהוקצו "של אג, במסגרת התשקיף, רישום למסחר
 .למשקיעים מוסדיים במרס

' ח' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  641.8 ח" לאג1.08  מדד  +* כור. 3
 .13.8.2006-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

  .'א' ח מובנות סד"אג*  300.0  ליחידה1,000  ללא הצמדה  +* שחרית מוצרים. 4
 .הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף

' ב' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  32.7 ח" לאג0.903  מדד  +* אאורה. 5
 .21.11.2006-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

' א' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  19.2 ח" לאג1.025  מדד  +* קרן קציר. 6
 .13.7.2006-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

  .'ב' ח סד" לאג2' וכתבי אופציה סד' ב' ח סד"אג*  11.0  ליחידה376  מדד +* +* ר'פיוצ.או.אר. 7
 .הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף

' ב' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג*  53.5 ח" לאג1.07  מדד  +* גירון פיתוח. 8
 .24.3.2004-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

 50.1 ח" לאג1.015  מדד  +* בינלאומיפולאר . 9
' ב' ח סד"הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג* 

   .19.5.2005-י תשקיף מ"שהונפקו עפ
 .ההקצאה בוצעה באפריל

  
  


