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    2007 נובמבר - פרטי ההנפקות
  חדשותחברות  - שוק המניות

  הנפקות
 

  ניירות הערך המונפקים
 

סוג  החברה והענף תוצאות ההנפקה
 ההנפקה

  כתבי  מניות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

המכרזסוג 

ימת חת
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

  מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

  גודל
ההנפקה 
  במיליוני

 ח"ש

 
 
 

 הערות

   -אייס אוטו דיפו . 1
  –מסחר ושירותים 

  מסחר
    +*  +  ציבור

מחיר 
 –יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   0.9פי 
  46.8  ליחידה1,872  מינימום

  . למניות1' כתבי אופציה סד* 
,  מהיחידות שנמכרו80%

יעים מוסדיים י משק"נרכשו ע
  .י החתמים" נרכשו ע8%-וכ

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

   –אדלר חומסקי . 2
   –מסחר ושרותים 

  שרותים
      +  ציבור

מחיר 
 –יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.0פי 
  43.2  ליחידה2,160  מינימום

,  מהיחידות שנמכרו80%
י משקיעים מוסדיים "נרכשו ע

  .י החתמים"רכשו ע נ3%-וכ
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 2007 נובמבר - 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 י"ריבית אג    ++*    ציבור  גדות ביוכימיה. 1
ריבית   1.1פי    5.1%-0%

  0.0  ללא תמורה  מקסימום

 5- ו4' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.5.2007.  

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

  .כל הזכויות נוצלו במלואן  844.1   ליחידה1,000      ללא מכרז      +  זכויות  נכסים ובנין. 2

  ריבית  +*      ציבור  סיד-פרו. 3
  18.0   ליחידה1,000    0.6פי   6%-0%

  .'ד' ח להמרה סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו33%-כ

" אנדלן השקעות"י "נרכשו ע
-וכ,  בעלת עניין בחברה–

  .י החתמים" נרכשו ע31%
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

27.5.2007.  
ההנפקה הובטחה בחיתום 

  .חלקי

      +  ציבור  אמות. 4
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.0פי 
  69.6   ליחידה1,200  מינימום

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 24.5.2007

  .בחיתום

ציבור   )דואלית(סרגון . 5
  .ב"נפקה לציבור בארהה  318.4   למניה53.07            +  ב"בארה

 9' כתבי אופציה סד*   0.0  ללא תמורה      ללא מכרז    +*    זכויות  גזית גלוב. 6
  .למניות
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 2007 נובמבר - 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 תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
25.5.2006.  

  30.1   ליחידה15      ללא מכרז      +  זכויות  אספן בניה. 7
-כ, כל הזכויות נוצלו במלואן

י " מתוכם נרכשו ע19%
  .חתמים

 'ח ט"ריבית אג    +*    ורציב  בסר אירופה. 8
ריבית   1.2פי  7.1%-0%

  0.0  ללא תמורה  מקסימום

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

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

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

  שלהבת . 9
 ")דפרון "–לשעבר (

הצעת 
מכר 

  לציבור
+      

 –מחיר יחידה 
חיר ללא מ
  מירבי

  12.9   ליחידה34  6.3%  1.0פי 
י בעלי "הצעת מכר ע

לא , השליטה בחברה
  .הובטחה בחיתום

ניתנות ' טז' תעודות סל סד*   **15.7   ליחידה10.904    1.0פי   ללא מכרז      +*  ציבור  אינדקס. 10
  .120-להמרה למדד יתר

ניתנות '  יח'תעודות סל סד*   **16.5   ליחידה14.983    1.0פי   ללא מכרז      +*    
  .S&P 500להמרה למדד 

  **17.7   ליחידה6.809    1.6פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ' כח' תעודות סל סד* 
  .50-להמרה למדד יתר

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
28.8.2007.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2007 נובמבר - 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

קסם סל . 11
  **47.8   ליחידה11.94    1.9פי   ללא מכרז      +*  ציבור  ומוצרים

' מח'  סל סדתעודות* 
ניתנות להמרה למדד 

 MSCI) רסינגפו
Singapore).  

  **40.4   ליחידה145.55    0.5פי   ללא מכרז      +*    
ניתנות ' נ' תעודות סל סד* 

להמרה למדד ברזיל 
(Bovespa).  

ניתנות ' נא' תעודות סל סד*   **19.6   ליחידה32.44    0.4פי   ללא מכרז      +*    
  .CAC 40להמרה למדד 

  **23.9   ליחידה23.78    0.5פי   לא מכרזל      +*    
ניתנות ' נב' תעודות סל סד* 

להמרה למדד אוסטרליה 
(S&P ASX200).  

  **15.6   ליחידה171.89    0.3פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ' ס' תעודות סל סד* 
הביטוח ' להמרה למדד חב

  .א"בבורסה בת
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

31.10.2007.  
  . הוןלא נכלל בגיוסי** 

  **17.7   ליחידה6.54    2פי   ללא מכרז      +*  ציבור  מבט מדדים. 12
', לא' תעודות בחסר סד* 

א "ניתנות להמרה למדד ת
  .15-ן"נדל

  **17.8   ליחידה9.877    3פי   ללא מכרז      +*    
', לד' תעודות בחסר סד* 

-א"ניתנות להמרה למדד ת
75.  

', לב' תעודות בחסר סד*   **17.8   ליחידה8.894    1.0פי   ללא מכרז      +*    
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 2007 נובמבר - 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.  

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
8.11.2007.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  **21.9   ליחידה16.488    0.6פי   ללא מכרז      +*  ציבור  תאלי מדדים. 13

ניתנות ' ו' תעודות סל סד* 
ונס 'להמרה למדד דאו ג

למחלקות הדיבידנד הגדולות 
  ).DJDESDT(בגרמניה 

  **18.4   ליחידה11.967    0.5פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ' ז' תעודות סל סד* 
ונס 'להמרה למדד דאו ג

למחלקות הדיבידנד הגדולות 
  ).DJCASDT(בקנדה 

  **24.1   ליחידה16.844    0.6פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ' ח' תעודות סל סד* 
ונס 'להמרה למדד דאו ג

דולות למחלקות הדיבידנד הג
  ).DJAUSDT(באוסטרליה 

  **23.4   ליחידה19.342    0.6פי   ללא מכרז      +*    
ניתנות ' ט' תעודות סל סד* 

ונס 'להמרה למדד דאו ג
  ).SDGV(דיבידנד עולמי 

  **21.2  ליחידה124.034    0.6פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ', י' תעודות סל סד* 
להמרה למדד המניות 

  ).IBOV(בברזיל 
לא הובטחה ההנפקה 
  .בחיתום
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 2007 נובמבר - 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

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

 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 

 120.6  למניה0.1328   + קידרון. 1
- ול AP Holdings-ל, בדילול מלא,  מהון מניות החברה72%-הקצאת כ

Emvelco Corporation , בתמורה למלוא הון המניות המונפק של
Sitnica d.o.o  ו – Verge Living Corporation.  

למשקיעים , בדילול מלא,  מהון מניות החברה5%-הקצאה של כ 70.2   למניה10.03   +  גרנית. 2
 .מוסדיים

למשקיעים , בדילול מלא,  מהון מניות החברה3%-הקצאה של כ 47.6  למניה23.80   + איירפורט סיטי. 3
 .מוסדיים

 22.7  ליחידה124  ++* + נסווקס. 4
  . למניות2- ו1' כתבי אופציה סד* 

למשקיעים מוסדיים , בדילול מלא,  מהון מניות החברה8%-הקצאה של כ
 .ואחרים

 .הקצאה למשקיעים מוסדיים זרים 11.8  למניה11.82   +) זרהדואלית(אקספון . 5

  .בארץמרביתם מוסדיים , הקצאה למשקיעים שונים  11.3   למניה11.87      

הראל חברה "ל, בדילול מלא,  מהון מניות החברה10%-הקצאה של כ 9.0  למניה20   + נטקס. 6
 ".לביטוח

 .במסגרת התשקיף, בעלי השליטה בחברההקצאה ל 3.5  למניה39   + אייס אוטו דיפו. 7

 .בוצעה בחודש אוקטובר, ל"הקצאה למשקיעים מוסדיים בחו 79.8  למניה11.98   + )דואלית(סאפיינס . 8

  .בוצעה ספטמבר, "מרחב"הקצאה ל  84.5   למניה18.88    +  )זרה, דואלית(אמפל . 9

  .120-ניתנות להמרה למדד יתר' טז' תעודות סל סד*  **87.2  ליחידה10.904   +* אינדקס. 10

  .S&P 500ניתנות להמרה למדד ' יח' תעודות סל סד*  **82.4  ליחידה14.983   +* 

  .50-ניתנות להמרה למדד יתר' כח' תעודות סל סד*  **102.1  ליחידה6.809   +* 
-מדף מי תשקיף "של תעודות סל שהונפקו עפ, הקצאה לחברה בת
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 פרטי ההנפקות - נובמבר 2007

 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 

28.8.2007.  
  .יוסי הוןלא נכלל בג** 

 MSCI)ניתנות להמרה למדד סנגפור ' מח' תעודות סל סד*  **477.6   ליחידה11.94   +* קסם סל ומוצרים. 11
Singapore).  

  .(Bovespa)ניתנות להמרה למדד ברזיל ' נ' תעודות סל סד*  **509.4  ליחידה145.55   +* 

  .CAC 40להמרה למדד ניתנות ' נא' תעודות סל סד*  **48.7   ליחידה32.44   +* 

 S&P)ניתנות להמרה למדד אוסטרליה ' נב' תעודות סל סד*  **49.9   ליחידה23.78   +* 
ASX200).  

 **1,375.1  ליחידה171.89   +* 
  .א"הביטוח בבורסה בת' ניתנות להמרה למדד חב' ס' תעודות סל סד* 

  .31.10.2007-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .יוסי הוןלא נכלל בג** 

 **7,856.6  ליחידה115.20   +* קסם מכשירים. 12
-א"ניתנות להמרה למדד ת', א' הקצאה לחברה בת של תעודות סל סד* 

  .19.11.2003-י תשקיף מ"שהונפקו עפ, 100
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  .15-ן"א נדל"ד תניתנות להמרה למד', לא' תעודות בחסר סד*  **178.5   ליחידה6.54   +* מבט מדדים. 13

  75-א"ניתנות להמרה למדד ת', לד' תעודות בחסר סד*  **476.1   ליחידה9.877    +* 

 **293.5   ליחידה8.894   +* 
  .100-א"ניתנות להמרה למדד ת', בל' תעודות בחסר סד* 

  .8.11.2007-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

ונס למחלקות הדיבידנד 'ניתנות להמרה למדד דאו ג' ו' תעודות סל סד*  **352.8  ליחידה16.488   +* תאלי מדדים. 14
  ).DJDESDT(הגדולות בגרמניה 

ונס למחלקות הדיבידנד 'ניתנות להמרה למדד דאו ג' ז' תעודות סל סד*   **321.9     ליחידה11.967    +* 
  ).DJCASDT(הגדולות בקנדה 

ונס למחלקות הדיבידנד 'ניתנות להמרה למדד דאו ג' ח' תעודות סל סד*  **343.6  ליחידה16.844   +* 
  ).DJAUSDT(הגדולות באוסטרליה 
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 פרטי ההנפקות - נובמבר 2007

 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 

ונס דיבידנד עולמי 'ניתנות להמרה למדד דאו ג' ט' תעודות סל סד*  **328.8  ליחידה19.342   +* 
)SDGV.(  

 *+   124.034 
 **320.0  ליחידה

  ).IBOV(להמרה למדד המניות בברזיל ניתנות ', י' תעודות סל סד* 
  .הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף

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

 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

  הנפקות
 

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
 ההנפקה

כתבי  ח"אג
 אופציה
  ח"לאג

חתימת   רזהמכ ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

   –ריבית   מדד    +*  ציבור  ירושלים הנפקות. 1
ריבית   1.2פי   4.5%-0%

  250.0   ליחידה1,000  מקסימום

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

  . מוסדייםמשקיעים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

25.4.2007.  

   –ריבית   מדד    +*  ציבור  לאומי מימון. 2
ריבית   0.9פי  4.4%-0%

  1,136.0   ליחידה1,000  מקסימום

  .'ח' כתבי התחייבות נדחים סד* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו88%-כ

  .משקיעים מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
8.8.2007.  

   –ריבית   מדד    +*  ציבור  יוכימיהגדות ב. 3
ריבית    1.1פי   5.1%-0%

  120.0   ליחידה1,000  מקסימום

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

  .משקיעים מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

30.5.2007.  
ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות 

  ).ראה הנפקות שוק המניות(

  יביתר  מדד    +*  ציבור  רפק. 4
ריבית   1.0פי   5.2%-0%

  100.0   ליחידה1,000  מקסימום

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

  .משקיעים מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

15.8.2007.  
  .'א' ח סד"אג*   200.0   ליחידה2,000ריבית   0.8פי   ריבית  מדד    +*  ציבור  אספן בניה. 5
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  2007 נובמבר -פרטי ההנפקות 
 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

  הנפקות
 

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
 ההנפקה

כתבי  ח"אג
 אופציה
  ח"לאג

חתימת   רזהמכ ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

י "נרכשו ע, ות שנמכרו מהיחיד80%  מקסימום  6.5%-0%
י " נרכשו ע18%-וכ, משקיעים מוסדיים

  .החתמים

  אייס אוטו דיפו. 6
הצעה לא 

, אחידה
  למוסדיים

  150.0  ליחידה1,250    1.7פי   ללא מכרז  מדד    +*

  .'א' ח סד"אג* 
-החתמים הקצו את היחידות שנמכרו ל

  . משקיעים מוסדיים76
ההנפקה כללה מניות ואופציות למניות 

  ).הנפקות שוק המניותראה (

  ריבית  מדד    +*  ציבור  בסר אירופה. 7
ריבית   1.2פי   7.1%-0%

  200.0  ליחידה1,000  מקסימום

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

  .משקיעים מוסדיים
ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות 

  ).ראה הנפקות שוק המניות(

 –חיר יחידה מ  מדד    +*  ציבור  כלכלית ירושלים. 8
מחיר   0.2פי   ללא מחיר מירבי

  6.5  ליחידה1,070  מינימום
  .'ו' ח סד"אג* 
י "נרכשו ע, היחידות שנמכרול כ

  .משקיעים מוסדיים

  ריבית  מדד    +*  ציבור  
ריבית   0.8פי   5.1%-0%

  181.3  ליחידה1,000  מקסימום

  .'ז' ח סד"אג* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו97%-כ

  .יםמשקיעים מוסדי
-י תשקיף מדף מ"נפקה עפה

  .לא הובטחה בחיתום, 15.5.2007

ניתנות להמרה ', נד' תעודות סל סד*   **16.6   ליחידה19.73    0.3פי   ללא מכרז        ציבור  קסם סל ומוצרים. 9
  .2-0 "גליל"ח ממשלתיות "למדד אג
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  2007 נובמבר -פרטי ההנפקות 
 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

  הנפקות
 

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
 ההנפקה

כתבי  ח"אג
 אופציה
  ח"לאג

חתימת   רזהמכ ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  **19.1   ליחידה19.42    0.3פי  ללא מכרז          
 להמרה ניתנות', הנ' תעודות סל סד* 

  .5-2 "גליל"ח ממשלתיות "למדד אג

  **16.3   ליחידה20.12    0.3פי  ללא מכרז          
ניתנות להמרה ', ונ' תעודות סל סד* 

  .10-7 "גליל"ח ממשלתיות "למדד אג

  **52.2   ליחידה26.11    4פי  ללא מכרז          
ניתנות להמרה ', זנ' תעודות סל סד* 

  .2-0 "שחר"ח ממשלתיות "למדד אג

  **18.4   ליחידה30.06    0.4פי  ללא מכרז          
ניתנות להמרה ', חנ' תעודות סל סד* 

  .+5 "שחר"ח ממשלתיות "למדד אג

  **17.8   ליחידה27.92    0.4פי  ללא מכרז          

ניתנות להמרה ', נט' תעודות סל סד* 
  .5-2" שחר"ח ממשלתיות "למדד אג

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ

31.10.2007.  

 361.77    0.3פי   ללא מכרז        ציבור קסם סל ומוצרים. 10
  **2.0  ליחידה

 . על הדולר93' אופציות כיסוי מכר סד* 
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ
31.10.2007.  

ניתנות ', גל' תעודות בחסר סד*   **16.4   ליחידה1.935    2פי   ללא מכרז      +*  ציבור  מבט מדדים. 11
  .20בונד -להמרה למדד תל

  **15.7   ליחידה2.61    1.8פי  ללא מכרז      +*    
ניתנות להמרה ', לו' תעודות סל סד* 

 2-0" שחר"ח ממשלתיות "למדד אג
  .שנים
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  2007 נובמבר -פרטי ההנפקות 
 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

  הנפקות
 

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
 ההנפקה

כתבי  ח"אג
 אופציה
  ח"לאג

חתימת   רזהמכ ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  **15.8   ליחידה1.974    1.7פי  ללא מכרז      +*    
ניתנות להמרה ', לז' תעודות סל סד* 

 2-0" גליל"ח ממשלתיות "למדד אג
  .שנים

  **16.5   ליחידה1.943    1.9פי  ללא מכרז      +*    
ניתנות להמרה ', מג' תעודות סל סד* 

 5-2" גליל"ח ממשלתיות "למדד אג
  .שנים

  **17.1   ליחידה2.012    1.5פי  ללא מכרז      +*    
ניתנות להמרה ', מד' תעודות סל סד* 

 10-7" גליל"ח ממשלתיות "למדד אג
  .שנים

  **22.3   ליחידה2.791    1.6 פי ללא מכרז      +*    
ניתנות להמרה ', מה' תעודות סל סד* 

 5-2" שחר"ח ממשלתיות "למדד אג
  .שנים

  **16.1   ליחידה2.008    1.0פי   ללא מכרז      +*    
ניתנות ', לה' תעודות בחסר סד* 

שחר "ח ממשלתיות "להמרה למדד אג
  .שנים+ 5

  **16.5   ליחידה2.062    1.0פי  ללא מכרז      +*    

ממנופות ', מ'  תעודות מורכבות סד*
  .20בונד -נוסחה על מדד תל

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ

8.11.2007.  

  **99.7   ליחידה2.359    1.5פי   ללא מכרז      +*    תאלי מדדים. 12

ניתנות להמרה ', יא' תעודות סל סד* 
ח ממשלתיות לא צמודות "למדד אג

  ".לוןגי "–בריבית משתנה 
  .ההנפקה לא הובטחה בחיתום
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  2007 נובמבר -פרטי ההנפקות 
 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

  הנפקות
 

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
 ההנפקה

כתבי  ח"אג
 אופציה
  ח"לאג

חתימת   רזהמכ ההצמדה
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 פרטי ההנפקות - נובמבר 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 

', א' ח סד"הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג*  281.8 ח" לאג1.038  מדד +* בריטיש ישראל. 1
 .21.5.2007-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

ניתנות להמרה למדד ', נד' תעודות סל סד*  **207.2   ליחידה19.73   +* קסם סל ומוצרים. 2
  .2-0" גליל"ח ממשלתיות "אג

 **4,019.9   ליחידה19.42   +* 
ה למדד ניתנות להמר', נה' תעודות סל סד* 
  .5-2" גליל"ח ממשלתיות "אג

 **4,024.0   ליחידה20.12   +* 
ניתנות להמרה למדד ', נו' תעודות סל סד* 
  .10-7" גליל"ח ממשלתיות "אג

 **248.0  ליחידה26.11   +* 
ניתנות להמרה למדד ', נז' תעודות סל סד* 
  .2-0" שחר"ח ממשלתיות "אג

 **255.5  ליחידה30.06   +* 
ניתנות להמרה למדד ', נח' ל סדתעודות ס* 
  +.5" שחר"ח ממשלתיות "אג

 **251.3  ליחידה27.92   +* 

ניתנות להמרה למדד ', נט' תעודות סל סד* 
  .5-2" שחר"ח ממשלתיות "אג
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-במסגרת תשקיף מדף מ, הקצאה לחברה בת
31.10.2007.  

  **72.4   ליחידה361.77    +*  קסם סל ומוצרים. 3

  . על הדולר93' אופציות כיסוי מכר סד* 
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-במסגרת תשקיף מדף מ, הקצאה לחברה בת
31.10.2007.  

ניתנות להמרה למדד ', לג' תעודות בחסר סד*  **564.1  ליחידה1.935   +* מבט מדדים. 4
 .20בונד -תל

המרה למדד ניתנות ל', לו' תעודות סל סד*  **404.6   ליחידה2.61   +* 
  . שנים2-0" שחר"ח ממשלתיות "אג
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 פרטי ההנפקות - נובמבר 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 

ניתנות להמרה למדד ', לז' תעודות סל סד*  **473.8   ליחידה1.974   +* 
  . שנים2-0" גליל"ח ממשלתיות "אג

ניתנות להמרה למדד ', מג' תעודות סל סד*  **660.6   ליחידה1.943   +* 
  . שנים5-2" גליל"ח ממשלתיות "אג

ניתנות להמרה למדד ', מד' תעודות סל סד*  **684.1   ליחידה2.012   +* 
  . שנים10-7" גליל"ח ממשלתיות "אג

ניתנות להמרה למדד ', מה' תעודות סל סד*  **572.2   ליחידה2.791   +* 
 . שנים5-2" שחר"ח ממשלתיות "אג

ניתנות להמרה למדד ', לה' תעודות בחסר סד*  **485.9  ליחידה2.008   +* 
 .שנים+ 5חר ש"ח ממשלתיות "אג

 **499.0    ליחידה2.062   +* 

ממנופות נוסחה על ', מ' תעודות מורכבות סד* 
  .20בונד -מדד תל

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף מדף מ

8.11.2007. 

 **396.8  ליחידה2.359   +* תאלי מדדים.  5

ניתנות להמרה למדד ', יא' תעודות סל סד* 
יות לא צמודות בריבית משתנה ח ממשלת"אג
  ".גילון "–

  .הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  
  


