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    2007 יוני - 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

  -מגה אור . 1
  מחיר יחידה  +*  +*  +  ציבור  ן ובינוי"נדל

מחיר   1.1פי  1,353.6-1,423.6
  מינימום

1,353.6 
  67.7  ליחידה

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

,  מהיחידות שנמכרו54%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ה הובטחה בחיתום ההנפק
  .חלקי

   –חממה סחר . 2
   –מסחר ושירותים 

  מסחר
  מחיר יחידה  +*    +  ציבור

  55.4   ליחידה915  0.4%  1.6פי  911.3-999

  .'א' ח להמרה סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו40%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

   –אורד . 3
  'ח ב"ריבית אג  +*    +  ציבור   ואחזקותהשקעה

  1.9פי  5.5%-4%
ריבית 

 –שנקבעה 
4.4%  

  80.7  ליחידה482.2

  .'ב' ח להמרה סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו46%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

  –גאון . 4
  'ח א"ריבית אג    ++*  +  ציבור  השקעה ואחזקות

  1.5פי  5.65%-4.7%
ריבית 

 –שנקבעה 
5.4%  

246.05 
  50.1  ליחידה

 2- ו1' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

,  מהיחידות שנמכרו70%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

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

  – )1(אידי'ברת. 5
  22.0  חידה לי400    1.4פי   ללא מכרז    +*  +  ציבור   ביומד-תעשייה 

  . למניות1' כתבי אופציה סד* 
ההנפקה לא הובטחה 

  .בחיתום
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 הערות

   –משביר לצרכן . 6
  –מסחר ושירותים 

  מסחר
   מכרז ריבית  +*    +  ציבור

ריבית   1.3פי  6.5%-4.3%
  79.9   ליחידה799  מינימום

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

. קיעים מוסדייםי מש"נרכשו ע
ת הנרכשות  מהיחידו18%-כ

ל "י בינ"נמכרו בהצעת מכר ע
  .חיתום

   –אס .אם.פי. 7
  'ח א"ריבית אג      +  ציבור  ן ובינוי"נדל

ריבית   0.9פי   7.1%-5%
  26.3   ליחידה965  מקסימום

,  מהיחידות שנמכרו70%-כ
י משקיעים מוסדיים "נרכשו ע

  .י החתמים" נרכשו ע6%-וכ
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(
   –ביונדווקס . 8

  מחיר יחידה    +*  +  ציבור   ביומד-תעשייה 
מחיר   1.1פי  347-350

 . למניות1' כתבי אופציה סד*   12.2   ליחידה347  מינימום

  –ענני תקשורת . 9
   –מסחר ושירותים 

  שירותים
  מחיר יחידה  +*  +*  +  ציבור

מחיר   1.3פי  358-390
  36.2   ליחידה358  מינימום

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

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

  –נטו מלינדה . 10
   –מסחר ושירותים 

  מסחר
  'ח א"ריבית אג  +*  +*  +  ציבור

ריבית   1.7פי  4.5%-4.25%
  200.0   ליחידה400  מינימום

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

, חידות שנמכרו מהי80%
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

   –מישורים . 11
  מחיר יחידה      +  ציבור  ן ובינוי"נדל

מחיר   1.3פי  232.5-238
,  מהיחידות שנמכרו69%-כ  43.8   ליחידה238  מקסימום

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

 מסחר - )1(מובייל מקס. 12
   –ושירותים 
  מחשבים

  מחיר יחידה    ++*  +  ציבור
מחיר   0.9פי   245.3-275.3

  21.7  ליחידה245.3  מינימום

 2- ו1' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

,  מהיחידות שנמכרו38%-כ
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

   –אל -אדרי. 13
  מחיר יחידה      +  ציבור  ן ובינוי"נדל

מחיר   1.0פי  250-275
  25.0   ליחידה250  מינימום

,  מהיחידות שנמכרו80%
  . משקיעים מוסדייםי"נרכשו ע

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

  –מאגר כא -תיגבור. 14
   –מסחר ושירותים 

  שירותים
  ' ח א"ריבית אג    +*  +  ציבור

ריבית   1.0פי   5.5%-4.75%
  24.3  ליחידה1,210  מקסימום

  . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

  .מוסדייםי משקיעים "נרכשו ע
ההנפקה כללה איגרות חוב 

  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

   – )1(אבוגן. 15
 ללא –מחיר יחידה     ++*  +  ציבור   ביומד-תעשייה 

מחיר   1.2פי   מחיר מירבי
  24.7   ליחידה494  מינימום

 2- ו1' כתבי אופציה סד* 
  .למניות
,  מהיחידות שנמכרו80%

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

   – )1(ג סטרלינ. 16
   –תעשייה 

  חשמל ואלקטרוניקה
 ללא –מחיר יחידה   +*  +*  +  ציבור

מחיר   0.9פי   מחיר מירבי
  57.2  ליחידה1,291  מינימום

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

,  מהיחידות שנמכרו60%-כ
, י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  .י החתמים" ע11%-וכ

   –תאלי מדדים . 17
  –השקעה ואחזקות 

  מוצרי מדדים
  **22.1  ליחידה32.45    1.0פי   ללא מכרז      +*  

ניתנות ', ג' תעודות סל סד* 
 30-ונס ל'להמרה למדד דאו ג

מחלקות הדיבידנד הגדולות 
  ).DJASDT(באסיה 

  **20.8  ליחידה25.95    3.4פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ', ד' תעודות סל סד* 
 20-ס לונ'להמרה למדד דאו ג

מחלקות הדיבידנד הגדולות 
  ).SD2G(בסקנדינביה 

  **21.6   ליחידה14.4    3.9פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ', ה' תעודות סל סד* 
  .בנקים-א"להמרה למדד ת

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה לא הובטחה 

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

  ח"ש

 
 
 

 הערות

  'ח א"ריבית אג    +*    ציבור  אס.אם.אי. 1
ריבית   2.2פי  6.5%-5.5%

  0.0  ללא תמורה  מינימום

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

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

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

  'ח א"ריבית אג  +*      ציבור  מנופים. 2
  32.5  ליחידה1,735    1.0פי  6.75%-5.25%

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

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

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

 2%, הזכויות נוצלומ 98%  62.6   ליחידה1.47      ללא מכרז      +  זכויות  
 .י החתמים"נותרים נרכשו ע

  'ח א"ריבית אג    +*    ציבור  יטלמטיס קפ. 3
ריבית   1.1פי   6.5%-5%

  0.0  ללא תמורה  מקסימום

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

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

ההנפקה כללה איגרות חוב 
ראה (ואופציות לאיגרות חוב 

  ).ח"הנפקות שוק האג

  המחיר יחיד  +*  +*    ציבור  ורס'מעין ונצ. 4
מחיר   5.8פי  576-600

  60.0   ליחידה600  מקסימום

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

,  מהיחידות שנמכרו40%-כ
י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

  .  מהזכויות נוצלו96%-כ  39.0   ליחידה37      ללא מכרז      +  זכויות  ישראלום . 5
ההנפקה לא הובטחה 
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 הערות

  .בחיתום

  .כל הזכויות נוצלו במלואן  6.8  ליחידה0.295      ללא מכרז      +  זכויות  מגורנאות . 6
 סובריין נכסים. 7
ארית  "–לשעבר (

  ")מדיקל
  .כל הזכויות נוצלו במלואן  30.1   ליחידה6      ללא מכרז      +  זכויות

סטארלימס . 8
  ")לימס"-לשעבר(

ציבור 
  מחיר יחידה      +  ל"בחו

מחיר    15.5$-13.5$
  מינימום

54.446 
  114.3  למניה

ב "הנפקה לציבור בארה
ורישום למסחר בבורסת 

  .ק"הנאסד
  .ההנפקה בוצעה במאי

 11.258    1.8פי   ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית גלובל. 9
תנות ני', ח' סל סדתעודות *   **20.3  ליחידה

   .75-א"להמרה למדד ת

  **16.9  ליחידה3.843    1.1פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ', ט' תעודות סל סד* 
 40להמרה למדד המייצג 
חברות גדולות ונזילות 

הודו וסין , רוסיה, בברזיל
)DAX BRIC.( 

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
ההנפקה לא הובטחה 

  .בחיתום

  **18.7  ליחידה20.12    0.9פי   ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 10

', לא' סל סדתעודות * 
דאו תנות להמרה למדד ני
  ).MCXP (200-ירוונס א'ג

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
  י תשקיף מדף "הנפקה עפ

  .18.1.2007-מ

 122.57    0.05פי   ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 11
  0.2  ליחידה

תנות ני', לג' סל סדתעודות * 
-א יתר"תלהמרה למדד 

120.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  י תשקיף מדף "הנפקה עפ
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  ח"ש

 
 
 

 הערות

  .27.2.2007-מ

 152.68    2.0פי   ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 12
  **19.8  ליחידה

', מד' סל סדתעודות * 
דאו תנות להמרה למדד ני
ונס דיבידנד עולמי 'ג
)SDGL.(  

  **18.6   ליחידה9.97    0.9פי   ללא מכרז      +*    
 18' תעודות סל סד* 

מורכבות נוסחה על מדד 
  .25-א"ת

  **17.0   ליחידה9.97    0.9פי   ללא מכרז      +*    

. 19' תעודות סל סד* 
מורכבות נוסחה על מדד 

  .100-א"ת
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  י תשקיף מדף "הנפקה עפ
  .13.6.2007-מ

 – 1' אופציות כיסוי סד*   **0.6  ליחידה25.32    0.1פי   ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 13
  .DAX רכש 

  **1.3 יחידה ל24.78    0.2פי   ללא מכרז      +*    

 מכר – 2' אופציות כיסוי סד* 
DAX.  

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.8.2006  

 204.26    1.1פי  ללא מכרז      +*  ציבור  תאלי סל. 14
  **5.1  ליחידה

תנות ני', יב' סל סדתעודות * 
ונס 'דאו גלהמרה למדד 

  ).SD3E(דיבידנד אירופה 

 101.59    1.0פי  ללא מכרז      +*    
  **29.0  ליחידה

תנות ני', יג' סל סדתעודות * 
ונס 'דאו גלהמרה למדד 

  ).DJJPSDT(דיבידנד יפן 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

2.11.2006 .  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 



  
 

 פרטי ההנפקות - יוני 2007

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

 
 

   גודל ההנפקה  מחיר  ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

  כתבי  יותמנ
   אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח" ההנפקה בש  הערות 

 .מוסדייםמשקיעים ל, בדילול מלא,  ממניות החברה3%-הקצאה של כ 35.4  למניה44.3   + פטרוכימיים. 1

 .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה4%-הקצאה של כ 52.3  למניה42.86   + ן'נטוויז. 2

 ".מיילסטונס"לחברת , בדילול מלא,  ממניות החברה5%-הקצאה של כ 8.9 למניה 23.857   + פיברולן. 3

 OLD –לחברה זרה , בדילול מלא,  ממניות החברה17%-הקצאה של כ 107.5  למניה21.5   + דש איפקס. 4
LANE.  

 Wheddon Limited -ל, בדילול מלא,  ממניות החברה8%-הקצאה של כ 8.4  למניה7.68   + הדסית ביו. 5
  . חברה זרה–

 .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה8%-הקצאה של כ 4.0  למניה2.56   + די.אל.אי. 6

  . משקיע זר-  SG Private banking-הקצאה ל 2.6  למניה11.28   + אס.או.בי. 7

ח " לאג1.039 +*     גמול. 8
  .'א' ח להמרה סד"אג*  223.4  להמרה

  .שקיעים מוסדייםהקצאה למ
  טופספין מדיקאל . 9
  .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה11%-הקצאה של כ 19.3   למניה0.793    +  )חברה זרה(

,  "כלל חברה לביטוח"ל, בדילול מלא,  ממניות החברה10%-הקצאה של כ 25.0   למניה8.594    +  סולבר. 10
  .ולחברות בשליטתן, "מיטב"ול

וורלד ( טעם טיב. 11
 310.3   למניה4.544    +  )הולדינגס

, "אנטר השקעות"ל, בדילול מלא,  ממניות החברה56%-הקצאה של כ
בתמורה , חסיה טרייביטש ואמנון שורק, יצחק ליפקה, "טלילו אחזקות"

  . ההקצאה בוצעה במאי.למניות טיב טעם שבידיהם

  .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא, ברה ממניות הח4%-הקצאה של כ 47.0  למניה91   + ביג. 12
 .במאיבוצעה 

  .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה9%-הקצאה של כ  20.0   למניה2.75    +  מנופים. 13
  .בוצעה במאי

 .75-א"תנות להמרה למדד תני', ח' סל סדתעודות *  **992.9  ליחידה11.258   +* תכלית גלובל. 14



 פרטי ההנפקות - יוני 2007

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

 
 

   גודל ההנפקה  מחיר  ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

  כתבי  יותמנ
   אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח" ההנפקה בש  הערות 

 **279.0 דה ליחי3.843   +* 

 חברות גדולות 40ניתנות להמרה למדד המייצג ', ט' תעודות סל סד* 
   ).DAX BRIC(הודו וסין , רוסיה, ונזילות בברזיל
  . בת' הקצאה לחב

 .לא נכלל בגיוסי הון** 

ות  מחלק30-ונס ל'ניתנות להמרה למדד דאו ג', ג' תעודות סל סד*  **420.6  ליחידה32.45   +* תאלי מדדים. 15
 ).DJASDT(הדיבידנד הגדולות באסיה 

 מחלקות 20-ונס ל'ניתנות להמרה למדד דאו ג', ד' תעודות סל סד*  **388.0  ליחידה25.95   +* 
 ).SD2G(הדיבידנד הגדולות בסקנדינביה 

 **407.2  ליחידה14.4   +* 
  .בנקים-א"ניתנות להמרה למדד ת', ה' תעודות סל סד* 

  .  התשקיףבת במסגרת' הקצאה לחב
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **482.9  ליחידה20.12   +* קסם סל ומוצרים. 16

 200-ונס אירו'דאו גתנות להמרה למדד ני', לא' סל סדתעודות * 
)MCXP.(  

  . 18.1.2007-בת במסגרת תשקיף מדף מ' הקצאה לחב
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **245.1  ליחידה122.57   +* קסם סל ומוצרים. 17
  .120-א יתר"תתנות להמרה למדד ני', לג' סל סדתעודות * 

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

ונס דיבידנד עולמי 'דאו גתנות להמרה למדד ני', מד' סל סדתעודות *  **358.8  ליחידה152.68   +* קסם סל ומוצרים. 18
)SDGL.(  

  ). מניות10%, ח" אג90%(מורכבות מדדים , 3' סל סדתעודות *  **3,990.0 יחידה ל99.75   +* 

  ). מניות20%, ח" אג80%(מורכבות מדדים , 4' סל סדתעודות *  **3,990.0  ליחידה99.75   +* 

  .DAX רכש  – 1' אופציות כיסוי סד*   **6.2   ליחידה25.32    +*  קסם סל ומוצרים. 19

  **10.0   ליחידה24.78    +*  
  .DAX מכר  – 2' אופציות כיסוי סד* 

  . 30.8.2007-בת במסגרת תשקיף מדף מ' הקצאה לחב
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

ונס דיבידנד אירופה 'דאו גתנות להמרה למדד ני', יב' סל סדתעודות *  **250.2  ליחידה204.26   +* תאלי סל. 20
)SD3E.(  

ונס דיבידנד יפן 'דאו גתנות להמרה למדד ני', יג' סל סדות תעוד*  **223.5  ליחידה101.59   +* 
)DJJPSDT.(  



 פרטי ההנפקות - יוני 2007

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

 
 

   גודל ההנפקה  מחיר  ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

  כתבי  יותמנ
   אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח" ההנפקה בש  הערות 

  . 2.11.2006-בת במסגרת תשקיף מדף מ' הקצאה לחב
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  
  
  
  
  



  
 2007 יוני -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

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

  1.3פי  7.3%-6%
ריבית 

  שנקבעה
6.7% 

  47.5  יחידה ל475
  .'א' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו73%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –מגדלי דיידלנד . 2
  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  ן ובינוי"נדל

מחיר   1.0פי  890-920
  106.8   ליחידה890  מינימום

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

  .י משקיעים מוסדיים"ע
  –ית תעשיה אויר. 3

   –תעשייה 
  'חשמל ואלק

 1,000.0  ליחידה1,000    87פי   ללא מכרז  דולר    +*  ציבור
  .'א' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו48%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

   –) חברה זרה(ברגרואין . 4
  ריבית  מדד    +*  ציבור  ן ובינוי"נדל

  1.1פי   7.95%-6.75%
ריבית 

   –שנקבעה 
7.65% 

  76.0   ליחידה95
  .'א' ח סד"אג* 

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
  .י משקיעים מוסדיים"ע

   –שטרן . 5
  ריבית  מדד  +*  +*  ציבור  ן ובינוי"נדל

ריבית   1.2פי   7%-6%
  24.1   ליחידה190  מקסימום

' וכתבי אופציה סד' א' ח סד"אג* 
  .'א' ח סד" לאג1
,  מהיחידות שנמכרו79%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –)חברה זרה( סיביל יורופ  .6
  מחיר יחידה  מדד  +*  +*  ציבור  ן ובינוי"נדל

מחיר   1.0פי  462.5-490.5
  46.3  462.5  מינימום

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

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
  .י משקיעים מוסדיים"ע

   –אלעזרא . 7
  ריבית  מדד    +*  ציבור  השקעה ואחזקות

  1.0פי   6.36%-5%
ריבית 

 –שנקבעה 
6%  

  300.3   ליחידה975
  .'א' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו88%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  –עולם -כוכב. 8
  –השקעה ואחזקות 

  ח מובנות"אג
ללא     +*  ציבור

  169.2  ליחידה1,000    0.8פי   ללא מכרז  הצמדה

  .'א' ח מובנות סד"אג* 
 , מהיחידות שנמכרו96%-כ

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



 2007 יוני -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

ללא     +*    
  (**)        ללא מכרז  הצמדה

  .'ג' ח מובנות סד"אג* 
ההנפקה בוטלה עקב אי ** 

עמידה בדרישות שווי החזקות 
הציבור  הנדרש לפי תקנון 

  .הבורסה
אשר היתה ', הנפקת סדרה ב

, צפויה להתקיים בחודש הבא
  .בוטלה

  
  
  
  
  
  
  



 

 2007 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההנפקה גודל 
  ליוניבמי
  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  חממה סחר. 1
  36.1  ליחידה915  0.4%  1.6פי   911.3-999

  .'ב' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו40%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ח "ההנפקה כללה מניות ואג
ראה הנפקות שוק (להמרה 
  ).המניות

  'ח ב"ריבית אג  מדד    +*  ציבור  אורד. 2
  1.9פי   5.5%-4%

ריבית 
 –שנקבעה 

4.4%  
  39.9  ליחידה482.2

  .'א' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו46%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ח "ההנפקה כללה מניות ואג
ראה הנפקות שוק (להמרה 
  ).המניות

  'ח א"ריבית אג  מדד    +*  ציבור  גאון. 3
  1.5פי   5.65%-4.7%

ריבית 
 –שנקבעה 

5.4%  

246.05 
  196.0  דהליחי

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

ההנפקה כללה מניות ואופציות 
ראה הנפקות שוק (למניות 
  ).המניות

  ריבית  מדד    +*  ציבור  דרבן. 4
  1.5פי  5.1%-0%

ריבית 
  שנקבעה

4.6%  
  300.0  ליחידה1,000

  .'ד' ח סד"אג* 
ו נרכש,  מהיחידות שנמכרו75%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

לא     +*    
  צמודות

  ריבית
  1.3פי   6.5%-0%

ריבית 
  –שנקבעה 

5.9%  
  100.0  ליחידה1,000

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

  .י משקיעים מוסדיים"ע

  ריבית  מדד    +*  ציבור  וילאר. 5
ריבית   24פי   4.02%-4%

  150.0  ליחידה1,000  מינימום
  .'ד' ח סד"אג* 

  י תשקיף מדף "הנפקה עפ
  .23.8.2006-מ



 2007 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההנפקה גודל 
  ליוניבמי
  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  'ח א"ריבית אג  מדד    +*  ציבור  אס.אם.אי. 6
ריבית   2.2פי   6.5%-5.5%

  36.1  ליחידה180.5  מינימום

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

  .י משקיעים מוסדיים"ע
ההנפקה כללה כתבי אופציה 

ראה הנפקות שוק (למניות 
  ).המניות

  'ח א"ריבית אג  מדד    +*  ציבור  סא.אם.פי. 7
ריבית   0.9פי   7.1%-5%

  58.3   ליחידה965  מקסימום

  .'א' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו70%-כ
 6%-י משקיעים מוסדיים וכ"ע

  .י החתמים"נרכשו ע
ראה (ההנפקה כללה מניות 
  ).הנפקות שוק המניות

  ריבית   מדד  +*  +*  ציבור  מטיס קפיטל. 8
ריבית   1.1פי   6.5%-5%

  110.9   ליחידה376  מקסימום

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

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
  .י משקיעים מוסדיים"ע

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

  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  עשות. 9
  80.0   ליחידה800  4.2%  1.2פי  768-832

  .'א' ח סד" אג*
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו79%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  300.0  ליחידה1,000    1.0פי   ללא מכרז  מדד    +*  ציבור  בינלאומי הנפקות. 10

  .'ה' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו90%

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

16.5.2007.  



 2007 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההנפקה גודל 
  ליוניבמי
  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  'ח א"ריבית אג  מדד  +*  +*  ציבור  מנופים. 11
  141.0  ליחידה1,735    1.0פי   6.75%-5.25%

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

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
  .י משקיעים מוסדיים"ע

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

  ריבית  מדד    +*  ציבור  עמיר שיווק. 12
ריבית   19פי   5.3%-4.6%

  70.0  ליחידה1,000  נימוםמי
  .'ב' ח סד"אג* 

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו40%
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  מחיר יחידה  מדד  +*  +*  ציבור  אל-אדרי. 13
  63.2   ליחידה632  0.3%  1.2פי  630-700

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

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ראה (ההנפקה כללה מניות 
  ).הנפקות שוק המניות

  ריבית  מדד  +*  +*  ציבור  אלוני מיתר. 14
ריבית   1.0פי   6.5%-5%

  30.2   ליחידה360  מקסימום

' וכתבי אופציה סד' א' ח סד"אג* 
  .'א' ח סד"לאג' א
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו64%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  ' ח א"ריבית אג  מדד    +*  ציבור  מאגר כא-תיגבור. 15
ריבית   1.0פי   5.5%-4.75%

  41.0  ליחידה1,210  מקסימום

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

  .י משקיעים מוסדיים"ע
ההנפקה כללה מניות ואופציות 

ראה הנפקות שוק (למניות 
  ).המניות

 –לשעבר (רם . 16
ללא     +*  ציבור  ")אקסלנס רם"

  300.0  ליחידה1,000    1.6פי   ללא מכרז  הצמדה
  .'ב' ח מובנות סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו79%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע



 2007 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההנפקה גודל 
  ליוניבמי
  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  י תשקיף מדף "הנפקה עפ
  .30.5.2007-מ

ללא     +*  ציבור  ירושלים הנפקות. 17
  הצמדה

  ריבית
0.45%-0.65%  

 מ"מעל המק
  96.6  ליחידה1,000    1.0פי 

  .'ד' ח סד"אג* 
נרכשו , רו מהיחידות שנמכ83%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  י תשקיף מדף"הנפקה עפ
  .25.4.2007-מ

 –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור  אידיבי פתוח. 18
 1.0455  0.05%  1.2פי  ללא מחיר מירבי

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

  מחיר יחידה  מדד    +*    
מחיר   0.9פי   1.0475-1.071

  מינימום
1.0475 
  461.2  ליחידה

  .'ט' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו95%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ללא     +*    
  הצמדה

  ריבית
ריבית   1.0פי  6.6%-6%

  461.3  ח" לאג1  מקסימום

  .'י' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו93%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

-ף מי תשקיף מד"הנפקה עפ
לא הובטחה , .16.5.2007

  .בחיתום

  ריבית  מדד    +*  ציבור  דלק קבוצה. 19
ריבית   1.0פי  4.5%-4.25%

  500.0  ליחידה1,000  מקסימום

  .'ח סד כב"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו90%

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

30.5.2007.  

  יחידהמחיר   מדד    +*  ציבור דיסקונט השקעות. 20
מחיר   1.0פי  1.047-1.0725

  366.5  ליחידה1.047  מינימום
  .'ו' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו80%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע



 2007 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההנפקה גודל 
  ליוניבמי
  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  ריבית  מדד    +*    
ריבית   0.8פי  4.45%-4%

  187.1   ליחידה1  מקסימום

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

י תשקיף מדף "עפהנפקה 
לא הובטחה , 15.5.2007

  .בחיתום

  מחיר יחידה  מדד    +*  ציבור  נכסים ובנין. 21
  501.3  ליחידה1.078  0.3%  1.4פי  1.075-1.0825

  .'ג' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו65%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  מחיר יחידה  מדד    +*    
מחיר   1.0פי  1.025-1.0645

  390.3 ליחידה 1.025  מינימום

  .'ד' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו79%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
15.5.2007.  

 1.9053    1.0פי   ללא מכרז      +*  ציבור  הדס סל. 22
  **17.1  ליחידה

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

  . שנים2-0" גליל"
  .וסי הוןלא נכלל בגי** 
  .לא הובטחה בחיתוםהנפקה ה

  **49.0  ליחידה23.33    7.5פי   ללא מכרז      +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 23

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

לא צמודות בריבית משתנה 
  ").גילון("

כבות מור, 3' סל סדתעודות *   **18.3  ליחידה99.75    0.2פי   ללא מכרז      +*    
 ). מניות10%, ח" אג90%(מדדים 

מורכבות , 4' סל סדתעודות *   **19.0  ליחידה99.75    0.2פי   ללא מכרז      +*    
 ). מניות20%, ח" אג80%(מדדים 



 2007 יוני -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - 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

ההנפקה גודל 
  ליוניבמי
  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  **18.2   ליחידה9.97    0.9פי   ללא מכרז      +*    

מורכבות  11' סדתעודות סל * 
  .20בונד -נוסחה על מדד תל

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-י תשקיף מדף מ" עפפקההנ

לא הובטחה , 13.6.2007
  .בחיתום

 רכש  – 21' אופציות כיסוי סד*   **0.5  ליחידה16.02    0.1פי  ללא מכרז      +*    קסם סל ומוצרים. 24
  .זהב

  **0.5  ליחידה10.65    0.1פי  ללא מכרז      +*    

 מכר  – 22' אופציות כיסוי סד* 
  .זהב

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.8.2006  

  **1.2  ליחידה27.71    0.1פי   ללא מכרז      +*    קסם סל ומוצרים. 25

 רכש – 19' אופציות כיסוי סד* 
  .נפט

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.8.2006  

 2.0824    6.8פי  ללא מכרז      +*    תאלי מדדים. 26
ניתנות להמרה ', אתעודות סל *   **104.1  ליחידה

  .20בונד -למדד תל

  **19.9  ליחידה99.65    1.8פי   ללא מכרז      +*    

 'ב' תעודות סל מורכבות סד* 
ח "אג 40%, 20בונד - תל40%(

- תל10%, ממשלתיות לא צמוד
 s&p מדד          10%, 20דיב 

במערכת " כוכבות"למניות 
STAR.(  



 
 פרטי ההנפקות - יוני 2007

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה ח" ההנפקה בשמחיר סוג ההצמדה ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

ח"במיליוני ש    ח"אג  הערות 

' ה' ח סד"י תשקיף של אג"רישום למסחר עפ 251.9 ח" לאג1.008  מדד +* אדגר השקעות. 1
 ).שתי הקצאות(שהוקצו למשקיעים מוסדיים 

אקסלנס  "–לשעבר (רם . 2
 700.0  ליחידה1,000  ללא הצמדה +* ")רם

  .'ב' ח מובנות סד"אג* 
   תשקיף מדף במסגרת, לחברה בתהקצאה 

 .30.5.2007-מ

  .'א' ח מובנות סד"אג*  545.0  ליחידה1,000  ללא הצמדה +* עולם-כוכב. 3
 

 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת      

  .'א' ח סד"אג*   500.0  ח" לאג1  מדד  +*  מזרחי טפחות. 4
  .הקצאה למשקיעים מוסדיים

לשעבר (יה ישראל הנפ דקס. 5
  190.8  ח" לאג1.06  מדד  +*  ")שלטון הנפקות "–

שהונפקו ', ב' ח סד"הקצאה נוספת של אג
למשקיעים , 1.12.2005-י תשקיף מ"עפ

  . ההקצאה בוצעה במאי.מוסדיים

  .'א' תעודות פיקדון סד*   52.1  ח" לאג81.709  ט"ליש  +*  תכלית מטבעות. 6

  .'ב'  תעודות פיקדון סד*  55.2  ח" לאג55.196  אירו  +*  
  .במסגרת תשקיף, הקצאה לחברה בת

 **182.9  ליחידה1.9053   +* הדס סל. 7

 ניתנות להמרה למדד ',א' סל סדתעודות * 
  . שנים2-0" גליל"ח ממשלתיות "אג
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 .בת במסגרת התשקיף' הקצאה לחב

 **350.0  ליחידה23.33   +* קסם סל ומוצרים. 8
 ניתנות להמרה למדד ',מא' סל סד תעודות *
ח ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה "אג
 ").גילון("

 מורכבות נוסחה על 18' תעודות סל סד*  **498.5   ליחידה9.97   +* 
  .25-א"מדד ת

מורכבות נוסחה על . 19' תעודות סל סד*  **299.1   ליחידה9.97   +* 
  .100-א"מדד ת



 פרטי ההנפקות - יוני 2007

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה ח" ההנפקה בשמחיר סוג ההצמדה ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

ח"במיליוני ש    ח"אג  הערות 

 **249.3  ליחידה9.97   +* 

 מורכבות נוסחה על 11' תעודות סל סד* 
  .20בונד -מדד תל

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-בת במסגרת תשקיף מדף מ' הקצאה לחב
13.6.2007. 

  . רכש  זהב– 21' אופציות כיסוי סד*   **7.3   ליחידה16.02    +*  קסם סל ומוצרים. 9

  **9.2   ליחידה10.65    +*  

  . זהב מכר – 22' אופציות כיסוי סד* 
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-בת במסגרת תשקיף מדף מ' הקצאה לחב
30.8.2006.  

  **22.2   ליחידה27.71    +*  קסם סל ומוצרים. 10

  . רכש נפט– 19' אופציות כיסוי סד* 
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-בת במסגרת תשקיף מדף מ' הקצאה לחב
30.8.2006.  

-ניתנות להמרה למדד תל', אתעודות סל *  **409.2  ליחידה2.0824    +* י מדדיםתאל. 11
 .20בונד 

 **378.7  ליחידה99.65    

בונד - תל40% ('ב' תעודות סל מורכבות סד* 
 10%, ח ממשלתיות לא צמוד"אג 40%, 20
 למניות s&p מדד 10%, 20דיב -תל

  ).STARבמערכת " כוכבות"
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 . בת במסגרת התשקיף' הקצאה לחב
  


