
               
 138659                                                                                                                                                                    2008 ספטמבר - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

  הנפקות
 

סוג   
 נפקההה

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

  זכויות  )דואלית(כור . 1
  678.4  ידה ליח143      ללא מכרז      +  בארץ

  .הזכויות נוצלו במלואן
  י תשקיף מדף "הנפקה עפ

  .29.5.2008-מ

  **0.2   ליחידה11.35    0.8פי   ללא מכרז      +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 2
 – 165' אופציות כיסוי סד* 

" אקסון מובייל"רכש מניית 
  .ב"הנסחרת בארה

  **0.5   ליחידה23.31    0.8פי   ללא מכרז      +*    
 – 166' וי סדאופציות כיס* 

" אקסון מובייל"מכר מניית 
  .ב"הנסחרת בארה

  **1.6   ליחידה25.73    1.0פי   ללא מכרז      +*    
 – 167' אופציות כיסוי סד* 

" ברקשייר"רכש מניית 
  .ב"הנסחרת בארה

  *        ללא מכרז      +*    

' אופציות כיסוי סדהנפקת * 
סיטי " על מניות 177-168

ועל הנפט " אפל"ו" גרופ
 לאור השינוי במחיר ,בוטלה

 .נכס הבסיס של סדרות אלה

 20' תעודות מורכבות סד*   **15.5   ליחידה9.97    1.0פי  ללא מכרז      +*    
  .2 פי 75-א" מדד ת–

 22' תעודות מורכבות סד*   **15.5   ליחידה9.97    1.0פי  ללא מכרז      +*    
  .2 פי 15-ן"א נדל" מדד ת–

 23' תעודות מורכבות סד*   **15.5  חידה לי9.97    1.0פי  ללא מכרז      +*    
  .3 פי 25-א" מדד ת–

  **15.5   ליחידה9.97    1.0פי  ללא מכרז      +*    

תעודות מורכבות בחסר * 
 פי 75-א" מדד ת– 29' סד
3.  

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

  .25.8.2008-מ
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 חברות ותיקות - שוק המניות

  הנפקות
 

סוג   
 נפקההה

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

  הראל סל . 3
 הראל אופצ -לשעבר (

  )כיסוי
  **0.1   ליחידה13.19    0.1פי  א מכרזלל      +*  ציבור

 – 9' אופציות כיסוי סד* 
" פוטאש"רכש מניית 

  .ב"הנסחרת בארה

  **0.8   ליחידה6.90    0.7פי  ללא מכרז     +*    
 – 10' אופציות כיסוי סד* 

" פוטאש"רכש מניית 
  .ב"הנסחרת בארה

  **1.9   ליחידה15.21    0.9פי  ללא מכרז     +*    
 – 11' אופציות כיסוי סד* 

" פוטאש"מכר מניית 
  .ב"הנסחרת בארה

  **0.1   ליחידה21.95    0.1פי  ללא מכרז     +*    
 – 12' אופציות כיסוי סד* 

" פוטאש"מכר מניית 
  .ב"הנסחרת בארה

  **0.1   ליחידה5.23    0.3פי  ללא מכרז     +*    
 – 16' אופציות כיסוי סד* 

הנסחרת " אפל"רכש מניית 
  .ב"בארה

  **0.4   ליחידה3.36    0.7פי  ללא מכרז     +*    
 – 17' אופציות כיסוי סד* 

הנסחרת " אפל"רכש מניית 
  .ב"בארה

  **1.4   ליחידה18.53    0.5פי  ללא מכרז     +*    
 – 18' אופציות כיסוי סד* 

הנסחרת " אפל"מכר מניית 
  .ב"בארה

 119.81    0.5פי  ללא מכרז     +*    
  **1.3  ליחידה

 – 19' אופציות כיסוי סד* 
" ברקשייר"מניית רכש 

  .ב"הנסחרת בארה

  **0.9   ליחידה41.26    0.3פי  ללא מכרז     +*    
 – 20' אופציות כיסוי סד* 

" ברקשייר"מכר מניית 
  .ב"הנסחרת בארה
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 138659                                                                                                                                                                    2008 ספטמבר - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

  הנפקות
 

סוג   
 נפקההה

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

  *        ללא מכרז      +*    

' אופציות כיסוי סדהנפקת * 
סיטי " על מניית 15-13
 לאור השינוי ,בוטלה" גרופ

במחיר נכס הבסיס של 
  .הסדרות אל

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

  .8.9.2008-מ
  הראל סל . 4
 הראל אופצ -לשעבר (

  )כיסוי
 – 29' אופציות כיסוי סד*   **0.1   ליחידה43.44    0.04פי   ללא מכרז      +*  ציבור

  .100ק "רכש נאסד

  **0.3   ליחידה19.39    0.2פי   ללא מכרז      +*    
 – 30'  אופציות כיסוי סד*

 .100ק "רכש נאסד

 – 31' אופציות כיסוי סד*   **0.4   ליחידה74.44    0.1פי   ללא מכרז      +*    
 .100ק " נאסדמכר

 118.83    0.04פי   ללא מכרז      +*    
 – 32' אופציות כיסוי סד*   **0.1  ליחידה

 .100ק " נאסדמכר

 – 33' אופציות כיסוי סד*   **0.02   ליחידה32.26    0.04פי   ללא מכרז      +*    
  .רכש דקס

 – 34' אופציות כיסוי סד*   **0.4   ליחידה18.69    0.6פי   ללא מכרז      +*    
  .רכש דקס

 – 35' אופציות כיסוי סד*   **0.4   ליחידה20.14    0.8פי   ללא מכרז      +*    
  .מכר דקס

 – 36' אופציות כיסוי סד*   **0.03   ליחידה31.24    0.1פי   ללא מכרז      +*    
  .מכר דקס

 – 37' אופציות כיסוי סד*   **0.1   ליחידה22.49    0.1פי   לא מכרזל      +*    
הנסחרת " גוגל"רכש מניית 
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 חברות ותיקות - שוק המניות

  הנפקות
 

סוג   
 נפקההה

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

  .ב"בארה

  **0.5   ליחידה13.80    0.6פי   ללא מכרז      +*    
 – 38' אופציות כיסוי סד* 

הנסחרת " גוגל"רכש מניית 
  .ב"בארה

  **0.7   ליחידה21.73    0.6פי   ללא מכרז      +*    
 – 39 'אופציות כיסוי סד* 

הנסחרת " גוגל"מכר מניית 
  .ב"בארה

  **0.1   ליחידה30.50    0.2פי   ללא מכרז      +*    

 – 40' אופציות כיסוי סד* 
הנסחרת " גוגל"מכר מניית 

  .ב"בארה
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

י תשקיף חסר "הנפקה עפ
  .8.9.2008-מ
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 פרטי ההנפקות - ספטמבר 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 

 –לחברה בינלאומית , בדילול מלא,  ממניות החברה9%-הקצאה של כ 64.5  למניה19.7   + ן'אבוג. 1
Monsanto Company.  

 .'לצד ג, בדילול מלא,  ממניות החברה0.6%-הקצאה של כ 2.0  למניה5.5   + אאורה. 2

  .ב"הנסחרת בארה" אקסון מובייל" רכש מניית – 165' אופציות כיסוי סד*  **2.3   ליחידה11.35   +* קסם סל ומוצרים. 3

  .ב"הנסחרת בארה" אקסון מובייל" מכר מניית – 166' אופציות כיסוי סד*  **4.7   ליחידה23.31   +* 

 הנסחרת Berkshire Hathaway רכש מניית – 167' אופציות כיסוי סד*  **72.0   ליחידה25.73   +* 
  .ב"בארה

  .2 פי 75-א" מדד ת– 20' תעודות מורכבות סד*   **149.6   ליחידה9.97   +*  

  .2 פי 15-ן"א נדל" מדד ת– 22' תעודות מורכבות סד*   **149.6   ליחידה9.97   +*  

  .3 פי 25-א" מדד ת– 23' תעודות מורכבות סד*   **149.6  חידה לי9.97   +*  

  **149.6   ליחידה9.97   +*  
  .3 פי 75-א" מדד ת– 29' תעודות מורכבות בחסר סד* 

  .25.8.2008-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  הראל סל . 4
 הראל אופצ -לשעבר (

 )כיסוי
  .ב"הנסחרת בארה" פוטאש" רכש מניית – 9' אופציות כיסוי סד*  **6.6   ליחידה13.19   +*

  .ב"הנסחרת בארה" פוטאש" רכש מניית – 10' אופציות כיסוי סד*  **3.5   ליחידה6.90   +* 

  .ב"הנסחרת בארה" פוטאש" מכר מניית – 11' אופציות כיסוי סד*  **7.6   ליחידה15.21   +* 

  .ב"הנסחרת בארה" פוטאש" מכר מניית – 12'  אופציות כיסוי סד* **11.0   ליחידה21.95   +* 

  .ב"הנסחרת בארה" אפל" רכש מניית – 16' אופציות כיסוי סד*  **2.6   ליחידה5.23   +* 
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 פרטי ההנפקות - ספטמבר 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 

  .ב"הנסחרת בארה" אפל" רכש מניית – 17' אופציות כיסוי סד*  **3.4   ליחידה3.36   +* 

  .ב"הנסחרת בארה" אפל" מכר מניית – 18' כיסוי סדאופציות *  **18.5   ליחידה18.53   +* 

  .ב"הנסחרת בארה" ברקשייר" רכש מניית – 19' אופציות כיסוי סד*  **24.0  ליחידה119.81   +* 

 **1.4   ליחידה41.26   +* 
  .ב"הנסחרת בארה" ברקשייר" מכר מניית – 20' אופציות כיסוי סד* 

  .8.9.2008-י תשקיף חסר מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  הראל סל . 5
 הראל אופצ -לשעבר (

 )כיסוי
  .100ק " רכש נאסד– 29' אופציות כיסוי סד*  **8.7   ליחידה43.44   +*

 .100ק " רכש נאסד– 30'  אופציות כיסוי סד* **3.9   ליחידה19.39   +* 

 .100ק " נאסדמכר – 31' אופציות כיסוי סד*  **14.9   ליחידה74.44   +* 

 .100ק " נאסדמכר – 32' אופציות כיסוי סד*  **23.8  ליחידה118.83   +* 

  . רכש דקס– 33' אופציות כיסוי סד*  **6.5   ליחידה32.26   +* 

  . רכש דקס– 34' אופציות כיסוי סד*  **3.7   ליחידה18.69   +* 

  . דקס מכר– 35' אופציות כיסוי סד*  **4.0   ליחידה20.14   +* 

  . מכר דקס– 36' אופציות כיסוי סד*  **6.2   ליחידה31.24   +* 

  .ב"הנסחרת בארה" גוגל" רכש מניית – 37' אופציות כיסוי סד*  **4.5   ליחידה22.49   +* 

  .ב"הנסחרת בארה" גוגל" רכש מניית – 38' אופציות כיסוי סד*  **2.8   ליחידה13.80   +* 
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 פרטי ההנפקות - ספטמבר 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 

  .ב"הנסחרת בארה" גוגל" מכר מניית – 39' אופציות כיסוי סד*  **4.3   ליחידה21.73   +* 

 **6.1   ליחידה30.50   +* 
  .ב"הנסחרת בארה" גוגל" מכר מניית – 40' אופציות כיסוי סד* 

  .8.9.2008-י תשקיף חסר מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2008 ספטמבר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותברות ח - 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

ללא     +*  רציבו  אקסלנס עצמון. 1
  הצמדה

   –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
מחיר   0.4פי 

  42.7   ליחידה997  מינימום
  .'ג' ח מובנות סד"אג* 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
19.8.2008.  

דולר     +*  ציבור  פריזמה מטבעות. 2
 359.96    2.7פי   ללא מכרז  ב"ארה

  .'א' קדון סדיתעודות פ*   58.6  ליחידה

 509.27    1.3פי   ללא מכרז  אירו    +*    
  39.6  ליחידה

  .'ב' קדון סדתעודות פי* 
-י תשקיף חסר מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 28.7.2008
  .בחיתום

ללא     +*  ציבור  דיסקונט מנפיקים. 3
  הצמדה

   –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
מחיר   0.9פי 

  426.7   ליחידה1,038  מינימום

' כתבי התחייבות נדחים סד* 
  .'ז
,  שנמכרו מהיחידות92%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

  מדד    +*    
   –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   0.9פי 
  519.1   ליחידה1,048  מינימום

' כתבי התחייבות נדחים סד* 
  .'ח
,  מהיחידות שנמכרו92%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
27.2.2008.  

  מדד    +*  ציבור  פועלים הנפקות. 4
   –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   0.9פי 
  251.1   ליחידה1,066  מינימום

' כתבי התחייבות נדחים סד* 
  .'י
,  מהיחידות שנמכרו83%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים
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 2008 ספטמבר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותברות ח - 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

ללא     +*    
  הצמדה

   –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
מחיר   0.9פי 

  370.3   ליחידה960  מינימום

' ם סדכתבי התחייבות נדחי* 
  .'יא
, היחידות שנמכרו מ99%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
20.3.2007.  

  **19.3   ליחידה22.08    0.4פי   ללא מכרז      +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 5
ניתנות ', פג' תעודות סל סד* 

ח ממשלתי "להמרה למדד אג
  ".גליל "–

  **101.4  חידה לי24.14    1.4פי   ללא מכרז      +*    

ניתנות ', פד' תעודות סל סד* 
  .מ"להמרה למדד מק

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

25.8.2008.  

  **8.6   ליחידה24.21    0.04פי   ללא מכרז      +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 6

ניתנות ', פד' תעודות סל סד* 
  .מ"להמרה למדד מק

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

25.8.2008.  

  **40.0   ליחידה24.15    4.6פי   ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית גלובל. 7

ניתנות ', ל' תעודות סל סד* 
  .מ"להמרה למדד מק

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

27.8.2008.  
  הראל סל . 8
 הראל -לשעבר (

  )אופצ כיסוי
 107.98    0.8פי   ללא מכרז      +*  ציבור

 -  21' אופציות כיסוי סד*   **0.2  ליחידה
  .רכש נפט
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 2008 ספטמבר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותברות ח - 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

  **0.4   ליחידה62.21    1.0פי   ללא מכרז      +*    
 -  22' אופציות כיסוי סד* 

  .רכש נפט

  **0.3   ליחידה36.21    1.0פי   ללא מכרז      +*    
 -  23' אופציות כיסוי סד* 

  .רכש נפט

 161.99    0.04פי   ללא מכרז      +*    
  **0.4  ליחידה

 -  24' אופציות כיסוי סד* 
  .רכש נפט

 -  25' אופציות כיסוי סד*   **1.0   ליחידה13.84    0.5פי   ללא מכרז      +*    
  .מכר נפט

 -  26' אופציות כיסוי סד*   **0.3   ליחידה37.07    1.0פי   ללא מכרז      +*    
  .מכר נפט

 -  27' סוי סדאופציות כי*   **0.5   ליחידה77.43    1.0פי   ללא מכרז      +*    
  .מכר נפט

  **0.01   ליחידה3.48    0.8פי   ללא מכרז      +*    

 -  28' אופציות כיסוי סד* 
  .מכר נפט

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-י תשקיף חסר מ"הנפקה עפ
8.9.2008.  
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 פרטי ההנפקות - ספטמבר 2008

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

ניירות הערך   
  םהמונפקי

   גודל ההנפקה ח" ההנפקה בשמחיר סוג ההצמדה

  החברה
 

ח"במיליוני ש    ח"אג  הערות 

  .'ג' ח מובנות סד"אג*  199.4  ליחידה997  ללא הצמדה +* אקסלנס עצמון. 1
 .במסגרת התשקיף, הקצאה לחברה בת

  .'א' שטרי הון נדחים סד* 42.9 ח" לאג1.01  מדד +* מזרחי טפחות. 2
 .וסדייםהקצאה למשקיעים מ

  .'א' תעודות פיקדון סד*   501.1   ליחידה359.96  ב"דולר ארה  +*  פריזמה מטבעות. 3

  250.6   ליחידה509.27  אירו  +*  
  .'ב' תעודות פיקדון סד* 

-הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף חסר מ
28.7.2008.  

  158.8   ליחידה1.045  מדד  +*  )זרה(גזית . 4

  .'ו' ח סד"אג* 
פציות לא סחירות למניות ההקצאה כללה גם או

  . שבידי החברה" אורמת"
ח "הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג

  .18.5.2005-י תשקיף מ"שהונפקו עפ

  .30' ח סד"אג*   29.2   ליחידה0.97  מדד  +*  מזרחי טפחות הנפ. 5
  . הקצאה למשקיע מוסדי

  .'א' שטרי הון נדחים סד*   135.5  ח" לאג0.92  מדד  +*  דיסקונט. 6
  .קצאה למשקיעים מוסדייםה

ניתנות להמרה למדד ', פג' תעודות סל סד*  **496.8   ליחידה22.08   +* קסם סל ומוצרים. 7
  ".גליל "–ח ממשלתי "אג

 **494.9   ליחידה24.14   +* 

ניתנות להמרה למדד ', פד' תעודות סל סד* 
  מ "מק

-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
25.8.2008.  

  .יוסי הוןלא נכלל בג** 
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 פרטי ההנפקות - ספטמבר 2008

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

ניירות הערך   
  םהמונפקי

   גודל ההנפקה ח" ההנפקה בשמחיר סוג ההצמדה

  החברה
 

ח"במיליוני ש    ח"אג  הערות 

  . רכש נפט– 43' אופציות כיסוי סד*   **43.0   ליחידה35.36    +*  קסם סל ומוצרים. 8

  **24.6   ליחידה41.05    +*  

  . רכש זהב– 45' אופציות כיסוי סד* 
הקצאה נוספת לחברה בת של אופציות כיסוי 

  .30.8.2006-י תשקיף מדף מ"שהונפקו  עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **962.2  ליחידה24.15   +* לובלתכלית ג. 9

ניתנות להמרה למדד ', ל' תעודות סל סד* 
  .מ"מק

-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
27.8.2008.  

 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **200.3  ליחידה21.30   +* תכלית גלובל. 10

ניתנות להמרה למדד ', יב' תעודות סל סד* 
  . שנים5-2גליל 

-תשקיף מדף מי "הקצאה לחברה בת עפ
29.11.2007.  

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
  הראל סל . 11

  . רכש נפט-  21' אופציות כיסוי סד*  **5.4   ליחידה107.98   +* ) הראל אופצ כיסוי-לשעבר (

  . רכש נפט-  22' אופציות כיסוי סד*  **12.4   ליחידה62.21   +* 

  . רכש נפט-  23' אופציות כיסוי סד*  **7.2   ליחידה36.21   +* 

  . רכש נפט-  24' אופציות כיסוי סד*  **32.4   ליחידה161.99   +* 

  . מכר נפט-  25' אופציות כיסוי סד*  **2.8   ליחידה13.84   +* 

  . מכר נפט-  26' אופציות כיסוי סד*  **7.4   ליחידה37.07   +* 



-13-  
 פרטי ההנפקות - ספטמבר 2008

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

ניירות הערך   
  םהמונפקי

   גודל ההנפקה ח" ההנפקה בשמחיר סוג ההצמדה

  החברה
 

ח"במיליוני ש    ח"אג  הערות 

  . מכר נפט-  27' אופציות כיסוי סד*  **15.5   ליחידה77.43   +* 

 **0.3   ליחידה3.48   +* 

  . מכר נפט-  28' אופציות כיסוי סד* 
-י תשקיף חסר מ"הקצאה לחברה בת עפ

8.9.2008.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  
  


