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 2009 מרס - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות

סוג   
 ההנפקה

המכרזסוג   ניירות הערך המונפקים  תוצאות ההנפקה 
  גודל

ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

 
 
 

  כתבי  מניות    החברה הערות
  אופציה
  למניות

  ח"אג
  להמרה

חתימת   
  חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

  31.1  ליחידה 2.1      ללא מכרז      +  זכויות  ן"פאנגאיה נדל. 1

  .כל הזכויות נוצלו במלואן
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 3.5.2007
  .בחיתום

 –' לו' תעודות בחסר סד*   **18.6  ליחידה 6.73    0.7פי  ללא מכרז      +*  ציבור  פסגות מדדים. 2
  .25-א"ת

   -' לט' תעודות בחסר סד*   **16.2  ליחידה 5.89    0.9פי  ללא מכרז      +*    
  .100-א"ת

  **16.2  ליחידה 5.56    0.9פי  ללא מכרז      +*    

 –' מב' תעודות בחסר סד* 
  .בנקים-א"ת

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

11.11.2008.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-2-  
  

 פרטי ההנפקות - מרס 2009

 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 

למר אשר , ול מלאבדיל, מהון מניות החברה 20%-הקצאה של כ 0.9 למניה 0.01   + טופספין מדיקאל. 1
 .שמולביץ

 2.2 למניה 35.78   + נו קפיטל'גו. 2
, בדילול מלא, מהון מניות החברה 9%-שתי הקצאות פרטיות של כ

 ההקצאות בוצעו . אפ ולשלושה ניצעים שונים-ליזם בחברת סטארט
 .אשתקדברבעון האחרון 

  .25-א"ת –' לו' תעודות בחסר סד*  **193.7  ליחידה 6.73   +* פסגות מדדים. 3

  .100-א"ת  -' לט' תעודות בחסר סד*  **85.2  ליחידה 5.89   +* 

 **79.4  ליחידה 5.56   +* 
  .בנקים-א"ת –' מב' תעודות בחסר סד* 

  .11.11.2008-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **106.4 ליחידה 42.55   +* קסם סל ומוצרים. 4

  .120-יתר –' לג' סד תעודות סל* 
י תשקיף "שהונפקו עפ, הקצאה נוספת לחברה בת של תעודות סל

  .27.2.2007-מדף מ
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **685.3 ליחידה 5.96   +* הראל סל . 5
  .100-א"ת –' ב' תעודות סל סד* 

  .בוצעה בחודש הקודם, הקצאה לחברה בת
 .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2009 מרס -פקות פרטי ההנ

 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

  ע ר ו ת ה

  מדד    +*  ציבור דקסיה ישראל הנפ. 1
מחיר יחידה 

לא מחיר  –
  מירבי

מחיר   0.9פי 
  מינימום

0.993 
  187.9  ליחידה

  .'ד' ח סד"אג* 
נרכשו , מהיחידות שנמכרו 85%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
  .לא הונפקה בחיתום, 26.5.2008

  מדד    +*  ציבור  אגן-מכתשים. 2
מחיר יחידה 

לא מחיר  –
  מירבי

 1,096  0.09%  1.1פי 
  724.5  ליחידה

  .'ג' ח סד"אג* 
נרכשו , מהיחידות שנמכרו 75%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

ללא     +*    
  הצמדה

מחיר יחידה 
לא מחיר  –

  מירבי
מחיר    1.1פי 

  מינימום
1,010 
  476.7  ליחידה

  .'ח סד ד"אג* 
נרכשו , מהיחידות שנמכרו 83%-כ
  .שקיעים מוסדייםי מ"ע

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
  .לא הובטחה בחיתום, 27.5.2008

 219.67  0.1פי     ללא מכרז      +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 3
  **2.4  ליחידה

רכש  – 190' אופציות כיסוי סד* 
  .נפט
  .לא נכלל  בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
25.8.2008.  

רכש  – 191' אופציות כיסוי סד*   (**)          ללא מכרז      +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 4
  .נפט

מכר  – 192' אופציות כיסוי סד*   (**)          ללא מכרז      +*    
  .נפט

רכש  – 193' אופציות כיסוי סד*   (**)         ללא מכרז      +*    
  .נפט
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 2009 מרס -פקות פרטי ההנ

 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

  ע ר ו ת ה

  (**)         ללא מכרז      +*    

מכר  – 194' אופציות כיסוי סד* 
  .נפט
טלה עקב אי עמידה ההנפקה בו** 

בכללי הבורסה בדבר שווי אחזקות 
  .ציבור מינימלי

 40.68  2פי     ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית גלובל. 5
  .זהב –' מג' תעודות בחסר סד*   **20.4  ליחידה

 37.45  2פי     ללא מכרז      +*    
  **19.8  ליחידה

  .זהב –' מד' תעודות סחורה סד* 
  .לא נכלל  בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"עפהנפקה 
27.8.2008.  
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 פרטי ההנפקות - מרס 2009

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה ח"ההנפקה בש מחיר סוג ההצמדה  ניירות הערך המונפקים  

  החברה
 

כתבי  ח"אג
  אופציה
 ח"לאג

ח"במיליוני ש     הערות 

  .'ח סד ה"אג*  220.6 ח"לאג 0.95  מדד  +* בינלאומי הנפקות. 1
 .הקצאה פרטית למשקיעים מוסדיים

  .'ו' ח סד"אג*  67.9 ח"לאג 0.97  מדד  +* 
 .הקצאה פרטית למשקיעים מוסדיים

  .30' כתבי התחייבות נדחים סד*   124.7  ח"לאג 1.037  מדד    +*  מזרחי טפחות הנפ. 2
  .הקצאה למשקיעים מוסדיים

 **29.0 דהליחי 219.67    +* קסם סל ומוצרים. 3

  .רכש נפט – 190' אופציות כיסוי סד* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

25.8.2008.  
 .לא נכלל  בגיוסי הון** 

  .זהב –' מג' תעודות בחסר סד*  **102.1  ליחידה 40.68    +* תכלית גלובל. 4

  .זהב –' מד' תעודות סחורה סד*  **99.1  ליחידה 37.45    +* 

 **30.1  ידהליח 13.54    +* 

  .נפט –' א' סד חוזה עתידי* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

27.8.2008.  
  .לא נכלל  בגיוסי הון** 

 .20בונד -תל –' ג' תעודות סל סד*  **360.3 ליחידה 2.06    +* הראל סל. 5

 **389.5 ליחידה 1.95    +* 
  .60בונד -תל –' ד' תעודות סל סד* 

  .בחודש הקודם בוצעה, הקצאה לחברה בת
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  
  


