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 2008 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   
  סרח/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

  גודל
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

 
 
 

 הערות

  **19.0   ליחידה6.34    1.0פי   ללא מכרז      +*  ציבור  אינדקס סל. 1

' נח' תעודות מורכבות סד* 
  .2 פי 25-א" מדד ת–

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

28.8.2007.  

קסם סל . 2
  **18.3  ליחידה15.29    1.0פי   לא מכרזל      +*  ציבור  ומוצרים

 –' סט' תעודות בחסר סד* 
  .15-ן"א נדל"מדד ת

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

22.1.2008.  
קסם סל . 3

 –' עז' תעודות בחסר סד*   **16.2   ליחידה27.8    0.7פי   ללא מכרז      +*  ציבור  ומוצרים
  .50-א יתר"מדד ת

 –' סו' תעודות בחסר סד*   **15.2  ליחידה40.44    0.8פי   ללא מכרז      +*    
  .25-א"מדד ת

  (***)      (***)  ללא מכרז      +*    

 –' סט' תעודות בחסר סד* 
  .15-ן"א נדל"מדד ת

  .לא נכלל בגיוס הון** 
הנפקת הסדרה בוטלה *** 

עקב אי עמידה בשווי 
  .החזקות ציבור מינימלי

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
22.1.2008.  

קסם סל . 4
 – 178' אופציות כיסוי סד*   **0.9  ליחידה36.19    0.2פי   ללא מכרז      +*  ציבור  ומוצרים

   .DAXמכר 

– 179' אופציות כיסוי סד*   **0.02  ליחידה49.55    0.003פי  ללא מכרז     +*    
  .DAXמכר 

 – 180' אופציות כיסוי סד*   **0.02  ליחידה43.05    0.003פי  ללא מכרז     +*    
   .DAXרכש 
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 2008 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   
  סרח/יתר

תוצאות 
  המכרז

 מעל %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

  גודל
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

 
 
 

 הערות

– 181' אופציות כיסוי סד*   **0.5  ליחידה30.08    0.1פי  ללא מכרז     +*    
  .DAXרכש 

 – 182' אופציות כיסוי סד*   **0.6  ליחידה48.09    0.1פי  ללא מכרז     +*    
  .NIKKEI 225מכר 

 – 183' אופציות כיסוי סד*   **0.03  ליחידה30.85    0.007פי  ללא מכרז     +*    
  .NIKKEI 225רכש 

 – 184' אופציות כיסוי סד*   **0.1  ליחידה91.66    0.007פי  ללא מכרז     +*    
  .NIKKEI 225מכר 

 – 185' אופציות כיסוי סד*   **0.2  ליחידה13.07    0.1פי  ללא מכרז     +*    
  .NIKKEI 225רכש 

 – 186' אופציות כיסוי סד*   **0.5  ליחידה51.33    0.1פי  ללא מכרז     +*    
  .NASDAQ 100מכר 

 – 187' אופציות כיסוי סד*   **0.1  ליחידה61.34    0.007פי  ללא מכרז     +*    
  .NASDAQ 100רכש 

 – 188' אופציות כיסוי סד*   **0.1  ליחידה84.18    0.007פי  ללא מכרז     +*    
  .NASDAQ 100מכר 

  **0.3  ליחידה32.59    0.1פי  ללא מכרז     +*    

 – 189' אופציות כיסוי סד* 
  .NASDAQ 100רכש 

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

בוצעה , 25.8.2008
  .באוקטובר
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 פרטי ההנפקות - נובמבר 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 

  נפקו סטאר . 1
למר אברים דולינגר , בדילול מלא,  מהון מניות החברה7%-הקצאה של כ 5.1  למניה10.17   + ")טוביאס "–לשעבר (

 . בעל עניין בחברה–

  **76.1   ליחידה6.343    +*  אינדקס סל. 2
  .2 פי 25-א" מדד ת–' נח' תעודות מורכבות סד* 

  .28.8.2007-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוס הון** 

 **183.5  ליחידה15.29   +* קסם סל ומוצרים. 3
  .15-ן"א נדל" מדד ת–' סט' תעודות בחסר סד* 

  .22.1.2008-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
 .לא נכלל בגיוס הון** 

  .50-א יתר" מדד ת–' עז' תעודות בחסר סד*  **228.0   ליחידה27.8   +* קסם סל ומוצרים. 4

 **186.0   ליחידה40.44   +* 
  .25-א" מדד ת–' סו' תעודות בחסר סד* 

  .22.1.2008-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוס הון** 

   .DAX מכר – 178' אופציות כיסוי סד*  **54.3   ליחידה36.19   +* קסם סל ומוצרים. 5

  .DAXמכר – 179' אופציות כיסוי סד*  **74.3   ליחידה49.55   +* 

   .DAX רכש – 180' אופציות כיסוי סד*  **64.6   ליחידה43.05   +* 

  .DAXרכש – 181' אופציות כיסוי סד*  **45.1   ליחידה30.08   +* 

  .NIKKEI 225 מכר – 182' אופציות כיסוי סד*  **72.1   ליחידה48.09   +* 

  .NIKKEI 225 רכש – 183' אופציות כיסוי סד*  **46.3   ליחידה30.85   +* 

  .NIKKEI 225 מכר – 184' אופציות כיסוי סד*  **137.5   ליחידה91.66   +* 

  .NIKKEI 225 רכש – 185' אופציות כיסוי סד*  **19.6   ליחידה13.07   +* 



-4-  
 פרטי ההנפקות - נובמבר 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 

  .NASDAQ 100 מכר – 186' אופציות כיסוי סד*  **77.0   ליחידה51.33   +* 

  .NASDAQ 100 רכש – 187' אופציות כיסוי סד*  **92.0   ליחידה61.34   +* 

  .NASDAQ 100 מכר – 188' אופציות כיסוי סד*  **126.3   ליחידה84.18   +* 

 **48.9   ליחידה32.59   +* 

  .NASDAQ 100 רכש – 189' אופציות כיסוי סד* 
בוצעה , 25.8.2008-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת  עפ

  .באוקטובר
  .לא נכלל בגיוס הון** 
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 2008 נובמבר - ההנפקות פרטי

 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 %
  מינימוםה

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

קסם סל . 1
ללא       +*  ציבור ומוצרים

  **3.8   ליחידה24.40    0.04פי   מכרז

  .מ" מדד מק–' פד' תעודת סל סד* 
  .לא נכלל בגיוס הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
המשך להנפקה , 25.8.2008
  .מאוקטובר

ם סל קס. 2
ללא       +*  ציבור ומוצרים

 רכש – 173' אופציות כיסוי סד*   **0.03   ליחידה68.21    0.003פי   מכרז
  .נפט

ללא       +*    
 מכר – 174' אופציות כיסוי סד*   **1.4   ליחידה27.84    0.3פי   מכרז

  .נפט

ללא       +*    
 רכש – 175' אופציות כיסוי סד*   **0.02   ליחידה34.75    0.003פי   מכרז

  .טנפ

ללא       +*    
 מכר – 176' אופציות כיסוי סד*   **0.1   ליחידה68.47    0.007פי   מכרז

  .נפט

ללא       +*    
  **0.8   ליחידה19.12    0.3פי   מכרז

 רכש – 177' אופציות כיסוי סד* 
  .נפט
  .לא נכלל בגיוס הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
  .בוצעה באוקטובר, 25.8.2008
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 פרטי ההנפקות - נובמבר 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 

 100.4 ח" לאג1  מדד +* )דואלית זרה(אקספון . 1
שהוקצו ', א' ח סד"רישום למסחר של אג* 

, 2007מבר למשקיעים מוסדיים בארץ בדצ
 .י תשקיף"עפ

  . רכש נפט– 173' אופציות כיסוי סד*  **102.3   ליחידה68.21   +* קסם סל ומוצרים. 2

  . מכר נפט– 174' אופציות כיסוי סד*  **41.8   ליחידה27.84   +* 

  . רכש נפט– 175' אופציות כיסוי סד*  **52.1   ליחידה34.75   +* 

  . מכר נפט– 176' יות כיסוי סדאופצ*  **102.7   ליחידה68.47   +* 

 **28.7   ליחידה19.12   +* 

  . רכש נפט– 177' אופציות כיסוי סד* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת  עפ

  .בוצעה באוקטובר, 25.8.2008
  .לא נכלל בגיוס הון** 

  
  


