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 2007 דצמבר - 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

מזור     . 1
  טכנולוגיות

הצעה לא 
  ,אחידה

 למוסדיים
  .'א' ח להמרה סד"אג*   12.2   ליחידה810    1.0פי   ללא מכרז  +*    

    +*    ציבור  רציו יהש. 2
 –מחיר אגד 
ללא מחיר 

  מירבי
  1.0   לאגד0.2    

 9' כתבי אופציה סד* 
  .ידות השתתפותליח
  . מהזכויות נוצלו43%-כ

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
26.2.2007.  

      +  ציבור  פניקס. 3
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.1פי 
  174.8  ליחידה1,665  מינימום

,  מהיחידות שנמכרו80%-כ
  .נרכשו למשקיעים מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
28.8.2007.  

    *+    ציבור  אאורה. 4
  -מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.0פי 
  0.0  ללא תמורה  מינימום

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

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.8.2007.  

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

    +*    ציבור  רבד. 5
  –מחיר יחידה 

א מחיר לל
  מירבי

מחיר   0.9פי 
  0.0  ללא תמורה  מינימום

 7' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

, מהיחידות שנמכרו 90%-כ
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 2007 דצמבר - 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 משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 29.11.2007

  .בחיתום
ההנפקה כללה איגרות חוב 

 ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

' סד, אופציות כיסוי  רכש*   **0.5  ליחידה44.47    0.3פי  לא מכרזל     +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 6
 .DAXמדד , 13

' סד, אופציות כיסוי  מכר*   **0.4  ליחידה19.98    0.7פי  ללא מכרז     +*    
 .DAXמדד , 14

' סד, אופציות כיסוי  רכש*   **0.7  ליחידה94.83    0.4פי  ללא מכרז     +*    
 .NASDAQ 100מדד , 27

' סד, אופציות כיסוי  מכר*   **0.6  ליחידה53.97    0.6פי  לא מכרזל     +*    
 .NASDAQ 100מדד , 28

' סד, אופציות כיסוי  רכש*   **0.5  ליחידה33.29    0.5פי  ללא מכרז     +*    
 .NIKKEI 225מדד , 29

  **0.6  ליחידה48.92    0.5פי  ללא מכרז     +*    

' סד, אופציות כיסוי מכר * 
  .NIKKEI 225מדד , 30

-מדף מי תשקיף "הנפקה עפ
30.8.2006.  

 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  **        ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 7

כא על ' תעודה בחסר סד* 
  .150-מדד יתר

-י שתקיף מדף מ"הנפקה עפ
7.8.2006.  

י "לא הוזמנו יחידות ע** 
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 2007 דצמבר - 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

נפקת הסדרה ה, הציבור
  .בוטלה

 10.406    1.4פי   מכרזללא       +*  ציבור  מבט מדדים. 8
  **20.8  ליחידה

', לח' תעודות סל סד* 
-ניתנות להמרה למדד יתר

120.  

 31.419    1.1פי   ללא מכרז      +*    
  **18.9  ליחידה

', לט' תעודות סל סד* 
 CACניתנות להמרה למדד 

40.  

 253.583    1.1פי   ללא מכרז      +*    
  **20.3  ליחידה

' מז'  סד תעודות מורכבות* 
אירופה : חלפיםמדדים מת

SX5E ,קונג-או הונגHANG 
SENG , אוS&P500.  

-מדף מי תשקיף "הנפקה עפ
8.11.2007.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

ניתנות ', י' תעודות סל סד*   **17.9  ליחידה9.762    1.2פי   ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית גלובל. 9
  .120-להמרה למדד יתר

  **17.2 ידה ליח7.811    1.2פי   ללא מכרז      +*    

', יד' תעודות מורכבות סד* 
  .S&P 60נוסחה על מדד 

-מדף מי תשקיף "הנפקה עפ
29.11.2007.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 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 

בתמורה " טאו"ל, בדילול מלא,  ממניות החברה 4%-הקצאה של כ 155.4  למניה24.46   + ן"דלק נדל. 1
 ".דרבן"למניות 

  .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה1%-הקצאה של כ 31.8  למניה21.2   + 

 .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה2%-הקצאה של כ 18.0  למניה3   + אבגול. 2
  אסף -חד. 3
 .למשקיעים מוסדיים, בדילול מלא,  ממניות החברה2%-הקצאה של כ 10.2  למניה36.39   + ")חד תעשיות "-לשעבר(

  תמארינד . 4
 BLS –לתאגיד זר ,  מלאבדילול,  ממניות החברה15%-הקצאה של כ 3.9  למניה0.35   + ")פיטק "–לשעבר (

Investments.  

למשקיעים מוסדיים , בדילול מלא,  ממניות החברה22%-הקצאה של כ 7.2  למניה3   + מדיקל קומפרישין. 5
 .ולמשקיעים אחרים

 .ב"הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה 135.8  למניה67.92   + )דואלית(בלופניקס . 6

עופר היי טק "ל, בדילול מלא,  ממניות החברה 4%-ה של כהקצא 60.2  למניה43   + ן'נטוויז. 7
 ".השקעות

מגדל  "–לבעלי עניין , בדילול מלא,  ממניות החברה 9%-הקצאה של כ 16.8  למניה5.19   + אקסלנז ביוסיינס. 8
 ".פריזמה קופות גמל"ו" חברה לביטוח

" גלרן השקעות"ל, ילול מלאבד,  ממניות החברה 8%-הקצאה של כ 3.9  ליחידה5.8   + אקסטרא. 9
 ".דראל נכסים"ול

  . זרים וישראלים–הקצאה למשקיעים שונים   4.0   למניה10.60    +  )דואלית(אס .או.בי. 10

  .לשלושה בעלי עניין, בדילול מלא,  ממניות החברה 50%-הקצאה של כ  6.1   חמניה0.86    +  ספן. 11

  .לניצעים שונים, בדילול מלא, חברה ממניות ה 12%-הקצאה של כ  0.1   למניה0.09    +  

  .הקצאה לקרן פימי  9.5   למניה6.10    +  אורלייט. 12

למשקיעים מוסדיים , בדילול מלא,  ממניות החברה20%-הקצאה של כ 213.3  למניה210.63   + )דואלית(נייר חדרה . 13
  .ולבעלי שליטה בחברה
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 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 

 .ההקצאה בוצעה בנובמבר

 .DAXמדד , 13' סד, אופציות כיסוי  רכש*  **9.1  ליחידה44.47   +* קסם סל ומוצרים. 14

 .DAXמדד , 14' סד, אופציות כיסוי  מכר*  **4.1  ליחידה19.98   +* 

 .NASDAQ 100מדד , 27' סד, אופציות כיסוי  רכש*  **10.8  ליחידה94.83   +* 

 .NASDAQ 100מדד , 28' סד, אופציות כיסוי  מכר*  **6.2  ליחידה53.97   +* 

 .NIKKEI 225מדד , 29' סד, אופציות כיסוי  רכש*  **5.5  ליחידה33.29   +* 

 **8.1  ליחידה48.92   +* 

  .NIKKEI 225מדד , 30' סד, אופציות כיסוי מכר * 
-ממדף י תשקיף "של תעודות סל שהונפקו עפ, הקצאה לחברה בת

30.8.2006.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 .120-ניתנות להמרה למדד יתר', לג' תעודות סל סד*  **211.6  ליחידה105.8   +* וצריםקסם סל ומ. 15

 .DAXמדד , 14' סד, אופציות כיסו י מכר*  **4.5  ליחידה16.83   +* 

 **33.9  ליחידה41.98   +* 
  .NIKKEI 225מדד , 30' סד, אופציות כיסו י מכר* 

  .הקצאה לחברה בת
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  .120-ניתנות להמרה למדד יתר', לח' תעודות סל סד*  **239.3  ליחידה10.406   +* מבט מדדים. 16

  .CAC 40ניתנות להמרה למדד ', לט' תעודות סל סד*  **345.6  ליחידה31.419   +* 

 *+   253.583 
-ונגאו ה, SX5Eאירופה : מדדים מתחלפים' מז'  סד תעודות מורכבות*   1,141.1 ליחידה

  .S&P500או , HANG SENGקונג
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 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 

-מדף מ תשקיף י" עפ שהונפקו,הקצאה לחברה בת של תעודות סל
8.11.2007.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 .120-ניתנות להמרה למדד יתר', י' תעודות סל סד*  **999.1  ליחידה9.762   +* תכלית גלובל. 17

 **460.3  ליחידה7.811    

  S&P 60נוסחה על מדד ', די' תעודות מורכבות סד* 
-מדף מי תשקיף "שהונפקו עפ, הקצאה לחברה בת של תעודות סל

29.11.2007.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **423.2  ליחידה10.58   +* אינדקס . 18

  .120-ניתנות להמרה למדד יתר', טז' תעודות סל סד* 
-מדף מי תשקיף " שהונפקו עפ, של תעודות סלהקצאה לחברה בת

28.8.2007.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2007 דצמבר -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
  נפקההה
ריבית /ח"בש

  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

 חברה –טן . 1
  -לדלק 

מסחר 
  –ושרותים 
  שרותים

 ללא מחיר –מחיר יחידה   מדד  +*  +*  ציבור
  55.6   ליחידה1,000  מחיר מינימום  0.9פי   מירבי

וכתבי אופציה ' א' ח סד"אג* 
  .'א' ח סד" לאג1' סד
,  מהיחידות שנמכרו86%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
לא , י תשקיף חסר"הנפקה עפ

  .הובטחה בחיתום
מירלנד . 2
 –) חברה זרה(

  ן ובינוי"נדל
  ריבית  מדד    +*  ציבור

  39.3   ליחידה1,000 ריבית מקסימום  0.1פי  6.5%-0%
  .'א' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו77%-כ

  .םי משקיעים מוסדיי"נרכשו ע

  ריבית  דולר    +*    
0%-(Libor6m+2.75%)  מרווח מקסימום   0.7פי

  204.8   ליחידה1,000  2.75%-

  .'ב' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו97%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
ההנפקה הובטחה בחיתום 

  .חלקי
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 2007 דצמבר -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 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  ריבית  מדד    +*  ציבור  בתי זיקוק. 1
ריבית   1.2 פי 4.8%-0%

  מקסימום
10,000 
  473.0  ליחידה

  .'א' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו69%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  ריבית  מדד    +*    
ריבית   1.3פי   4.6%-0%

  מקסימום
10,000 
  843.0  ליחידה

  .'ב' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו69%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ללא     +*    
  הצמדה

  תריבי
ריבית   1.0פי   6.5%-0%

  מקסימום
10,000 
  500.0  ליחידה

  .'ג' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו85%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

 –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור  אלוני חץ. 2
 1,015  0.1%  1.3פי  ללא מחיר מירבי

  609.0  ליחידה

  .'ו' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו73%-כ
  .ם מוסדייםי משקיעי"ע

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
21.11.2006.  

  –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור  אאורה. 3
מחיר   1.0פי  ללא מחיר מירבי

  מינימום
492.5 
  59.1  ליחידה

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

  .משקיעים מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

30.8.2007 .  
ה למניות ההנפקה כללה כתבי אופצי

  ).ראה הנפקות שוק המניות(

  –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור  8גלובל פיננס . 4
מחיר   1.0פי  ללא מחיר מירבי

  מינימום
1,000 
  1,371.6  ליחידה

  .'ד' ח מובנות סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו91%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

לא ,  י תשקיף חסר"הנפקה עפ
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 2007 דצמבר -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 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  .הובטחה בחיתום

  –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור   הנפקותאגוד. 5
 1.0053  0.03%  1.2פי  ללא מחיר מירבי

  120.6  ח"לאג

  .'ב' כתבי התחייבות נדחים סד* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו61%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
7.1.2007.  

  –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור כלכלית ירושלים. 6
מחיר   0.8פי  ללא מחיר מירבי

  מינימום
1,000 
  37.4  ליחידה

  .'ו' ח סד"אג* 
נרכשו ,  היחידות שנמכרולככמעט 

  .י משקיעים מוסדיים"ע

ללא     +*    
  הצמדה

  ריבית
ריבית   0.9פי   7.5%-0%

  מקסימום
1,000 
  243.5  ליחידה

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

- מדף מי תשקיף"הנפקה עפ
  .לא הובטחה בחיתום, 15.5.2007

  –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור  רבד. 7
מחיר   0.9פי  ללא מחיר מירבי

  מינימום
1,000 
  203.5  ליחידה

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

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
  .לא הובטחה בחיתום, 29.11.2007

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

ללא     +*  ציבור  גזית גלוב. 8
  הצמדה

  –מחיר יחידה 
מחיר   0.9פי  ללא מחיר מירבי

  273.3  ליחידה935  מינימום
  .'ו' סד* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו94%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

  .'ט' סד*   590.0 1,000ריבית   1.0פי   ריבית  מדד    +*    
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 2007 דצמבר -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 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו87%-כ  היחידל  מקסימום  5.3%-0%
  .י משקיעים מוסדיים"ע

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
25.5.2006.  

 31.16    0.4פי   ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 8
 .זהב, 33' סד, אופציות כיסוי  רכש*   **0.5  ליחידה

 15.37    0.7פי   ללא מכרז      +*    
  **0.5  ליחידה

  .זהב, 34' סד, ציות כיסוי  מכראופ* 
-מדף מי תשקיף "הנפקה עפ

30.8.2006.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 2.32    1.6פי  ללא מכרז      +*  ציבור  מבט מדדים. 9
  **23.2  ליחידה

שילוב ', מא' תעודות מורכבות סד* 
 50-20%, 7-5 גליל 20%: מדדים

  +.5 שחר 30%, 20בונד -תל

 2.353    1.6פי  ללא מכרז      +*    
שילוב ', מב' תעודות מורכבות סד*   **23.5  ליחידה

  .2-0גליל , 2-0שחר , גילון: מדדים

 2.366    2פי  ללא מכרז      +*    
  **18.9  ליחידה

מדדים ', מו' תעודות מורכבות סד* 
   +.5 שחר  אוגילון: מתחלפים
-מדף מי תשקיף "הנפקה עפ

8.11.2007.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 27.913    20פי  ללא מכרז      +*  ציבור  גלובלתכלית . 10
ניתנות להמרה ', יא' תעודות סל סד*   **17.9  ליחידה

  .למדד שחר

 29.699    21פי  ללא מכרז      +*    
ניתנות להמרה ', יג' תעודות סל סד*   **17.9  ליחידה

  +.5למדד שחר 
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 2007 דצמבר -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 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

 26.133    19פי  ללא מכרז      +*    
ניתנות ', כא' תעודות סל סד*   **18.0  ליחידה

  .2-0להמרה למדד שחר 

 27.796    20פי   ללא מכרז      +*    
ניתנות ', כב' תעודות סל סד*   **17.9  ליחידה

  .5-2להמרה למדד שחר 

 19.514    8פי   ללא מכרז      +*    
ניתנות להמרה ', יב' תעודות סל סד*   **18.0  ליחידה

  .5-2למדד גליל 

 19.749    2פי   ללא מכרז      +*    
ניתנות להמרה ', יט' תעודות סל סד*   **19.3  ליחידה

  .2-0למדד גליל 

 20.16    9פי   ללא מכרז      +*    
  **17.9  ליחידה

ניתנות להמרה ', כ' תעודות סל סד* 
  .10-7למדד גליל 
-מדף מי תשקיף "הנפקה עפ

29.11.2007.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 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 

', ו' ח סד"למשקיעים מוסדיים של אגהקצאה  52.0 ח" לאג0.99  מדד +* קמור. 1
 .29.11.07-י תשקיף מדף מ"שנרשמו עפ

  .'ב' ח סד"אג*  805.9 ח"לאג 1.028  מדד +* )חברה זרה(סי .טי.י'ג. 2
 .הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ

  דקסיה ישראל הנפ . 3
', א' ח סד"הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג*   133.1  ח" לאג1.024  מדד  +*  ")שלטון הנפקות "–לשעבר (

  .1.12.2005-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

', א' ח סד"ונים של אגהקצאה למשקיעים ש*   51.3  ח" לאג0.722  מדד  +*  נידר בנין. 4
  .14.2.2007-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

 .זהב, 33' סד, אופציות כיסוי  רכש*  **8.7  ליחידה31.16   +* קסם סל ומוצרים. 5

 **4.3  ליחידה15.37   +* 

  .זהב, 34' סד, אופציות כיסוי  מכר* 
-מדף מי תשקיף "עפ, הקצאה לחברה בת

30.8.2006.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **928.0  ליחידה2.32   +* מבט מדדים. 6
: שילוב מדדים', מא' תעודות מורכבות סד* 

 30%, 20בונד - תל50-20%, 7-5 גליל 20%
  +.5שחר 

: שילוב מדדים', מב' תעודות מורכבות סד*   **941.2   ליחידה2.353    +* 
  .2-0גליל , 2-0שחר , גילון

 **236.6  ליחידה2.366   +* 

: מדדים מתחלפים', מו' ת סדותעודות מורכב* 
   +.5 שחר גילון או

שהונפקו , הקצאה לחברה בת של תעודות סל
  .8.11.2007-מדף מי תשקיף "עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 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 

 **104.4  ליחידה2.088   +* אינדקס. 7

ניתנות להמרה למדד ', יז' תעודות סל סד* 
  .20בונד -תל

 שהונפקו, הקצאה לחברה בת של תעודות סל
  .28.8.2007-מדף מי תשקיף "עפ
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

ניתנות להמרה למדד ', יא' תעודות סל סד*  **478.9  ליחידה27.913   +* תכלית גלובל. 8
  .שחר

ניתנות להמרה למדד ', יג' תעודות סל סד*   **430.1   ליחידה29.699    +* 
  +.5שחר 

ניתנות להמרה למדד ',  כא'תעודות סל סד*   **480.9   ליחידה26.133    +* 
  .2-0שחר 

ניתנות להמרה למדד ', כב' תעודות סל סד*   **479.5   ליחידה27.796    +* 
  .5-2שחר 

ניתנות להמרה למדד ', יב' תעודות סל סד*  **482.4  ליחידה19.514   +* 
  .5-2גליל 

ניתנות להמרה למדד ', יט' תעודות סל סד*  **490.0  ליחידה19.749   +* 
  .2-0ל גלי

 **479.4  ליחידה20.16   +* 

ניתנות להמרה למדד ', כ' תעודות סל סד* 
  .10-7גליל 

י "עפ, הקצאה לחברה בת של תעודות סל
  .29.11.2007-מדף מתשקיף 

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
  


