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 2008 פברואר - 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

ניתנות ', תעודות סל סדרה י*   **17.1   ליחידה5.03    1.1פי   ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית מורכבות. 1
  .50-א יתר"להמרה למדד ת

, ' יא'ת בחסר סדתעודו*   **16.1   ליחידה9.96    1.5פי   ללא מכרז      +*    
 .15-ן"א נדל"ממונפות על מדד ת

, ' יב'תעודות בחסר סד*   **16.1   ליחידה9.96    2.0פי   ללא מכרז      +*    
  .בנקיםא "ממונפות על מדד ת

  **17.9   ליחידה99.7    1.0פי   ללא מכרז      +*    

סל ', ו' תעודות מורכבות סד* 
 50%- מניות ו50%(מדדים 

מידי  משקלות מתחלפים –) ח"אג
. שנה35-יום עד כ

  **17.9   ליחידה99.7    1.0פי   ללא מכרז      +*    

סל ', ז' תעודות מורכבות סד* 
 62%- מניות ו38%(מדדים 

 משקלות מתחלפים מידי –) ח"אג
  . שנה25-יום עד כ

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
- מחסרהנפקה במסגרת תשקיף 

22.1.2008.  
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2008

 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 

נסימי . א"ל, בדילול מלא,  מהון מניות החברה32%-הקצאה של כ 12.0  למניה71.23   + קיסריה.  1
 ."מ"אינווסטמנטס בע

שיכון ובינוי "ל, בדילול מלא,  מהון מניות החברה45%-הקצאה של כ 8.9  למניה0.81   + פרג. 2
 .  בעלת השליטה בחברה-" תעשיות

או אירופה .די.איי. 3
   ניצעים 28-ל, בדילול מלא,  מהון מניות החברה44%-הקצאה של כ 37.0  למניה0.68   + ")פניאל"לשעבר (

 ). בעלי עניין ואחרים-(

 .הקצאת מניות לעובדים 24.3  למניה40   + )דואלית(פאנדטק . 4

  ליבנטל . 5
ר וליו 'קרן פיוצ"ל, בדילול מלא,  מהון מניות החברה4%-הקצאה של כ  2.5  מניהל 6    +  ")לומיר "–לשעבר (

  ".ר וליו פרטנרס'קרן פיוצ"ול)" 2007(

 –למר אבי אורטל , בדילול מלא, ן מניות החברה מהו5%-הקצאה של כ  1.3   למניה1.57    +  מופת אחזקות. 6
  .החברהל "מנכ

" מ"קרגל בע"ל, בדילול מלא,  מהון מניות החברה37%-הקצאה של כ  155.5   למניה35.38    +  פלסטו שק. 7
  ".מ"קרגל אריזות גמישות בע"במסגרת רכישת כל הון מניות 

פיתוח הגליל "ל, בדילול מלא, ות החברה מהון מני1%-הקצאה של כ  2.7   למניה2.15    +  ביומדיקס. 8
  ".אגודה שיתופית חקלאית

  .50-א יתר"ניתנות להמרה למדד ת', תעודות סל סדרה י*  **2,830.6   ליחידה5.03   +* תכלית מורכבות. 9

  .15-ן"א נדל"ממונפות על מדד ת, ' יא'תעודות בחסר סד*  **979.9   ליחידה9.96   +* 

  .בנקיםא "ממונפות על מדד ת, ' יב'תעודות בחסר סד*  **979.9   ליחידה9.96   +* 

 –) ח" אג50%- מניות ו50%(סל מדדים ', ו' תעודות מורכבות סד*   **1,976.1   ליחידה99.7    +* 
  . שנה35-משקלות מתחלפים מידי יום עד כ

 **1,976.1   ליחידה99.7   +* 
 –) ח" אג62%- מניות ו38%(סל מדדים ', ז' תעודות מורכבות סד* 

  . שנה25-משקלות מתחלפים מידי יום עד כ
-מחסר י תשקיף "של תעודות סל שהונפקו עפ, הקצאה לחברה בת
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2008

 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 

22.1.2008.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **532.8  ליחידה140.20   +* קסם סל ומוצרים. 10

ניתנות להמרה למדד מניות בברזיל ', תעודות סל סדרה ני* 
)Bovespa.(  
-ממדף י תשקיף "של תעודות סל שהונפקו עפ, חברה בת הקצאה ל.

31.10.2007.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2008 פברואר -פרטי ההנפקות 

 חדשותחברות  - ח"שוק האג
 הנפקות

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

   והענףהחברה
   

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

   -) זרה(פלאזה סנטרס . 1
  ריבית  מדד    +*  ציבור  ן ובינוי"נדל

ריבית   1.0פי  5.4%-0%
  713.5  ליחידה1,000  מקסימום

  .'ב' ח סד"אג* 
,  מהיחידות שנמכרו89%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"רכשו ענ

-י תשקיף חסר מ"הנפקה עפ
3.2.2008.  
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 2008 פברואר -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

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

 –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור  לאומי מימון. 1
מחיר   1.0פי   ללא מחיר מירבי

  814.5   ליחידה1,027  מינימום
  .'ח' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו84%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ללא     +*    
  הצמדה

  ריבית
  1.2פי  6.3%-0%

ריבית 
 –שנקבעה 

6.29%  
 1,700.0   ליחידה1,000

  .'ט' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו74%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
8.8.2007.  

סנטראל יורפיאן . 2
 –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור  )זרה(

  57.4   ליחידה941  0.1%  1.2פי   ללא מחיר מירבי
  .'א' ח סד"אג* 
נרכשו ,  מהיחידות שנמכרו66%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ניתנות ', סג' תעודות סל סד*  **204.1   ליחידה21.21    1.6פי   ללא מכרז      +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 3
  .40בונד -להמרה למדד תל

 **170.3   ליחידה21.18    0.8פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ', סד' תעודות סל סד* 
  .60בונד -להמרה למדד תל

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

22.1.2008.  

ניתנות להמרה ', יד' תעודות סל סד*   **52.5  ליחידה21.196    3.6פי   ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית מורכבות. 4
  .40בונד -למדד תל

ניתנות להמרה ', טו' תעודות סל סד*   **52.4  ליחידה21.167    2.1פי   ללא מכרז      +*    
  .60בונד -למדד תל

ניתנות ', טז' תעודות סל סד*   **16.7  ליחידה21.152    2.1פי   ללא מכרז      +*    
  .20בונד -להמרה למדד תל
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 2008 פברואר -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

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
- מחסרהנפקה במסגרת תשקיף 

22.1.2008.  

ניתנות ', מח' תעודות סל סד*  **201.4   ליחידה2.12    1.5פי   רזללא מכ      +*  ציבור  מבט מדדים. 5
  .40בונד -להמרה למדד תל

 **201.1   ליחידה2.117    1.3פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ', מט' תעודות סל סד* 
  .60בונד -להמרה למדד תל

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

24.1.2008.  

ניתנות להמרה ', יב' תעודות סל סד*  **111.7  ליחידה21.153    5.8פי   ללא מכרז      +*  ורציב  תאלי מדדים. 6
  .40בונד -למדד תל

ניתנות להמרה ', יג' תעודות סל סד*  **111.5  ליחידה21.124    4.1פי   ללא מכרז      +*    
  .60בונד -למדד תל

ניתנות להמרה ' יד' תעודות סל סד*   **31.3  ליחידה26.419    0.3פי  ללא מכרז     +*    
 .2-0" שחר"ח ממשלתיות "למדד אג

ניתנות להמרה ' טו' תעודות סל סד*   **32.8  ליחידה28.547    0.3פי  ללא מכרז     +*    
 .5-2" שחר"ח ממשלתיות "למדד אג

  **37.2  ליחידה30.289    0.4פי  ללא מכרז     +*    

ניתנות להמרה ' טז' תעודות סל סד* 
  +.5" שחר"ח ממשלתיות "למדד אג

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
- מחסרהנפקה במסגרת תשקיף 

27.1.2008.  
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 2008 פברואר -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

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

ניתנות להמרה ', מ' תעודות סל סד*   **26.4   ליחידה2.111    4.3פי   ללא מכרז      +*  ציבור  אינדקס. 7
  .40בונד -למדד תל

  **26.4   ליחידה2.108    4.2פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ', מא' תעודות סל סד* 
  .60בונד - למדד תללהמרה

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

22.1.2008.  
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2008

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה ח" ההנפקה בשמחיר סוג ההצמדה ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

ח"במיליוני ש    ח"אג  הערות 

 .'ג' ח סד"אג*  84.5 ח" לאג1.043  מדד +* )דואלית(ום סלק. 1

  .'ד' ח סד"אג*  515.5 ח" לאג1.044  מדד +* 
 .הקצאה למשקיעים מוסדיים ואחרים בארץ

 142.0 ח" לאג1.014  מדד +* גזית גלוב. 2

  .'ט' ח סד"אג* 
י "שהונפקו עפ', ט' ח סד"הקצאה נוספת של אג

למשקיעים , 25.5.2006-תשקיף מדף מ
 . מוסדיים

  .'א' ח סד"אג*  213.5 ח" לאג1  מדד +* קרן קציר. 3
 .הקצאה לחברה בת

  457.0   ליחידה304.67  לירה טורקית  +*  פז פקדון זר. 4
  .'א' תעודות פיקדון סד* 

 פיקדוןשל תעודות , הקצאה לחברה בת
  .7.7.2005-מי תשקיף "שהונפקו עפ

ניתנות להמרה למדד ', סג' תעודות סל סד*  **815.9   ליחידה21.21   +* קסם סל ומוצרים. 5
  .40בונד -תל

 **814.8   ליחידה21.18   +* 

ניתנות להמרה למדד ', סד' תעודות סל סד* 
  .60בונד -תל

של תעודות סל שהונפקו , הקצאה לחברה בת
  .22.1.2008-ממדף י תשקיף "עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  **507.4   ליחידה21.08    +*  קסם סל ומוצרים. 6

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

של תעודות סל שהונפקו , הקצאה לחברה בת
  .18.1.2007-ממדף י תשקיף "עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

ניתנות להמרה למדד ', יד' תעודות סל סד*  **3,015.7   ליחידה21.196   +* תכלית מורכבות. 7
  .40בונד -תל
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2008

 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 ', טו' תעודות סל סד*  **3,117.4  ליחידה 21.167   +* 
  .60בונד -תל

 **3,034.1   ליחידה21.152   +* 

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

של תעודות סל שהונפקו , הקצאה לחברה בת
  .22.1.2008-מחסר י תשקיף "עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

ניתנות להמרה למדד ', מח' תעודות סל סד*  **742.0   ליחידה2.12   +* מבט מדדים. 8
  .40בונד -תל

 **741.0   ליחידה2.117   +* 

ניתנות להמרה למדד ', מט' תעודות סל סד* 
  .60בונד -תל

של תעודות סל שהונפקו , הקצאה לחברה בת
  .24.1.2008-תשקיף מדף מי "עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

ניתנות להמרה למדד ', יב' תעודות סל סד*   **497.5   ליחידה21.153    +*  תאלי מדדים. 9
  .40בונד -תל

ניתנות להמרה למדד ', יג' תעודות סל סד*   **496.8   ליחידה21.124    +*  
  .60בונד -תל

ניתנות להמרה למדד ' יד' תעודות סל סד*   **504.6   ליחידה26.419    +*  
  .2-0" שחר"ח ממשלתיות "אג

ניתנות להמרה למדד ' טו' תעודות סל סד*   **516.7  יחידה ל28.547    +*  
  .5-2" שחר"ח ממשלתיות "אג

  **520.4   ליחידה30.289    +*  

ניתנות להמרה למדד ' טז' תעודות סל סד* 
  +.5" שחר"ח ממשלתיות "אג

של תעודות סל שהונפקו , הקצאה לחברה בת
  .27.1.2008-מחסר י תשקיף "עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 פרטי ההנפקות - פברואר 2008

 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 ', מ' תעודות סל סד*  **422.2   ליחידה2.111   +* אינדקס. 10
  .40בונד -תל

ניתנות להמרה למדד ', מא' תעודות סל סד*  **421.6   ליחידה2.108   +* 
  .60בונד -תל

 **267.7  ליחידה9.915   +* 

ניתנות להמרה למדד ', ב' תעודות סל סד* 
  .100-א"ת

 תעודות סל שהונפקו של, הקצאה לחברה בת
  .22.1.2008-תשקיף מדף מי "עפ
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  
  


