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 2008 אפריל - 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 
  זהמכר

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

  גודל
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

 
 
 

 הערות

 – 25' אופציות כיסוי סד*   **0.4  ליחידה43.07    0.1פי   ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 1
  .DAXרכש מדד 

 – 26' אופציות כיסוי סד*   **0.4  ליחידה13.63    0.2פי   ללא מכרז      +*    
  .DAX מדד מכר

 – 39' אופציות כיסוי סד*   **0.6  ליחידה79.17    0.2פי   ללא מכרז      +*    
  .NASDAQ 100רכש מדד 

  **0.6   ליחידה51.3    0.3פי   ללא מכרז      +*    

 – 40' אופציות כיסוי סד* 
  .NASDAQ 100 מדד מכר
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.8.2006.  
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 פרטי ההנפקות - אפריל 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 

 ."יורק"לקרן , בדילול מלא,  מהון מניות החברה4%-הקצאה של כ 735.0  למניה14  ++ + פועלים. 1

  פאלאס תעשיות . 2
 50.9  למניה27   + ")קומטרנס "–עבר לש(

לחברות , בדילול מלא,  מהון מניות החברה62%-הקצאה של כ
במסגרת רכישת פעילות קבוצת , "פישר-ברונפמן"קבוצת י "הנשלטות ע

 ".פאלאס"

למר אביחי , בדילול מלא,  מהון מניות החברה98%-הקצאה של כ 82.7  למניה0.145   + אורליין. 3
 .ולמר יהודה סייג" מ"דמקו בערו"ל, סטולרו

דניאל "לחברת , בדילול מלא,  מהון מניות החברה86%-הקצאה של כ 17.0  למניה0.01   + וי.אייקון טי. 4
 ".מ"טיים השקעות בע

לין אור השקעות "ל, בדילול מלא,  מהון מניות החברה5%-הקצאה של כ 25.0  למניה12.5   + חבס. 5
 . בעלת עניין בחברה-" מ"בע

למשקיעים זרים , בדילול מלא,  מהון מניות החברה4%-הקצאה של כ  13.9   למניה33.26    +  קמהדע. 6
  .וישראלים

  .DAX רכש מדד – 25' אופציות כיסוי סד*  **11.8   ליחידה43.07   +* קסם סל ומוצרים. 7

  .DAX מדד מכר – 26' אופציות כיסוי סד*  **7.8   ליחידה13.63   +* 

  .NASDAQ 100 רכש מדד – 39' אופציות כיסוי סד*  **12.5   ליחידה79.17   +* 

 **7.8   ליחידה51.3   +* 
  .NASDAQ 100 מדד מכר – 40' אופציות כיסוי סד* 

  .30.8.2006-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2008 אפריל -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 נפקותה

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

  ריבית  מדד    +*  ציבור  בינלאומי הנפקות. 1
ריבית   1.2פי  4.3%-0%

  140.0   ליחידה1,000  מקסימום

  .'ו' כתבי התחייבות נדחים סד* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו74%-כ

  .משקיעים מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

16.5.2007.  

  ריבית  מדד    +*  ציבור  בינלאומי הנפקות. 2
  1.3פי  4.1%-0%

ריבית 
  שנקבעה
4.05%  

  400.0   ליחידה1,000

  .'ז' כתבי התחייבות נדחים סד* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו72%-כ

  .משקיעים מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

16.5.2007.  

  ריבית  מדד    +*  ציבור  דורי הנדסה. 3
ריבית   1.2פי   8.9%-0%

  125.0   ליחידה1,000  מקסימום

  .'ד' ח סד"אג* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו77%-כ

  .ם מוסדייםמשקיעי
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

28.11.2007.  

  אמפל . 4
  )דואלית זרה(

  ציבור 
  ריבית  מדד    +*  בארץ

  1.4פי   6.75%-0%
ריבית 

  שנקבעה
6.60%  

  577.8   ליחידה1,000

  .'ב' ח סד"אג* 
י "נרכשו ע,  מהיחידות שנמכרו 58%-כ

  .משקיעים מוסדיים
עקב הביקוש הוגדלה כמות היחידות 

  .7%-המונפקת בכ
 .8.4.2008-י תשקיף חסר מ"הנפקה עפ

  מדד  +*    ציבור  איזי אנרגיה. 5
   –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.0פי 
  .'א' ח סד" לאג2' כתבי אופציה סד*   0.01   ליחידה10  מינימום

  .ההנפקה התבצעה במרס
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 2008 אפריל -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 נפקותה

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

  .נפט רכש – 43' אופציות כיסוי סד*   **0.05   ליחידה45.09    0.01פי   ללא מכרז      +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 6

  .נפט מכר – 44' אופציות כיסוי סד*   **0.06   ליחידה24.18    0.03פי   ללא מכרז      +*    

  .נפט רכש – 55' אופציות כיסוי סד*   **0.1   ליחידה19.13    0.03פי   ללא מכרז      +*    

  **0.1   ליחידה6.06    0.1פי   ללא מכרז      +*    

  .נפט מכר – 56' אופציות כיסוי סד* 
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.8.2006.  
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 פרטי ההנפקות - אפריל 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 

 **308.3  ליחידה2.055   +* דס מדדיםה. 1

ניתנות להמרה למדד ', ב' תעודות סל סד* 
  . שנים5-2" גליל"ח ממשלתי מסוג "אג

  .במסגרת תשקיף,  לחברה בתההקצא
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  .נפט רכש – 43' אופציות כיסוי סד*  **12.7   ליחידה45.09    +* קסם סל ומוצרים. 2

  .נפט מכר – 44' אופציות כיסוי סד*  **7.9   ליחידה24.18    +* 

  .נפט רכש – 55' אופציות כיסוי סד*  **13.1   ליחידה19.13    +* 

 **7.4   ליחידה6.06    +* 

  .נפט מכר – 56' אופציות כיסוי סד* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

30.8.2006.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  פסגות מדדים . 3
 **772.0  ליחידה2.206   +* ")דדיםתאלי מ "–לשעבר (

-ניתנות להמרה למדד תל', א' תעודות סל סד* 
  .20בונד 
  .במסגרת תשקיף,  לחברה בתההקצא

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
  

  


