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 2009 מאי - 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"גא
  להמרה

חתימת   
  חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

      +  ציבור  די מדיקל. 1
  –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.05פי 
  1.8  ליחידה 64  מינימום

-י תשקיף מדף מ"פקה עפהנ
לא הובטחה , 22.10.2007

  .בחיתום

      +  ציבור  די מדיקל. 2
  –ידה מחיר יח

ללא מחיר 
  מירבי

  3.1  ליחידה 78    2.5פי 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 22.10.2007
  .בחיתום

      +  ציבור  ביו לייט. 3
  –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.2פי 
  7.4  ליחידה 74  מינימום

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 30.5.2007

  .בחיתום

  1.9  ליחידה 0.50      ללא מכרז    +*    זכויות  'נדלנס. 4

 1' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

  .מהזכויות נוצלו 91%-כ
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

26.11.2008.  

  119.9 ליחידה 18.63      ללא מכרז      +  זכויות  ן"דלק נדל. 5
  .כל הזכויות נוצלו במלואן

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
29.8.2007.  

  **16.4  ליחידה 8.44    0.6פי   מכרזללא       +*  ציבור  הראל סל . 6

מדד  –' ז' תעודות סל סד* 
  .25-א"ת

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

23.4.2009 .  

רכש  – 53' כיסוי סד' אופ*   **0.0 ליחידה 37.21    0.004פי  ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 7
DAX.  

רכש  – 54' כיסוי סד' אופ*   **0.2  ליחידה 9.75    0.9פי  ללא מכרז      +*    
DAX.  

מכר  – 55' כיסוי סד' אופ*   **0.2 ליחידה 18.83    0.3פי  ללא מכרז      +*    
DAX.  
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 2009 מאי - 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"גא
  להמרה

חתימת   
  חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

מכר  – 56' כיסוי סד' אופ*   **0.0 ליחידה 49.69    0.01פי  ללא מכרז      +*    
DAX.  

רכש  – 57' כיסוי סד' אופ*   **0.0 ליחידה 98.47    0.05פי  ללא מכרז      +*    
NASDAQ 100.  

רכש  – 58' כיסוי סד' אופ*   **0.4 ליחידה 20.45    0.8פי  ללא מכרז      +*    
NASDAQ 100.  

מכר  – 59' כיסוי סד' אופ*   **0.2 ליחידה 34.05    0.4פי  ללא מכרז      +*    
NASDAQ 100.  

 116.34    0.002פי  ללא מכרז      +*    
  **0.0  ליחידה

מכר  – 60' כיסוי סד' אופ* 
NASDAQ 100.  

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

23.4.2009.  

מדד  –' יא' תעודות סל סד*   **22.9  ליחידה 5.59    0.8פי   ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 8
  .75-א"ת

  **15.8  ליחידה 8.06    0.5פי   ללא מכרז      +*    

מדד  –' יב' תעודות סל סד* 
  .א בנקים"ת

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

23.4.2009.  

קסם סל . 9
  **17.1 ליחידה 25.72    0.8פי   ללא מכרז      +*  ציבור  ומוצרים

 –' עו' תעודות בחסר סד* 
  .15-ן"נדל
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
22.1.2008.  

קסם סל . 10
רכש  – 195' סדכיסוי ' אופ* (***)        ללא מכרז      +*  ציבור  ומוצרים

  .זהב

 מכר – 196' כיסוי סד' אופ*  (***)        ללא מכרז      +*    
 .זהב
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 2009 מאי - 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"גא
  להמרה

חתימת   
  חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

רכש  – 197' כיסוי סד' אופ*  (***)        ללא מכרז      +*    
 .זהב

 (***)        ללא מכרז      +*    

 מכר – 198' כיסוי סד' אופ* 
  .זהב
הנפקת הסדרה בוטלה *** 

עקב אי עמידה בכללי 
שווי אחזקות   -הבורסה 

 .ציבור מינימלי

רכש  – 199' כיסוי סד' אופ*   **0.0 ליחידה 32.54    0.1פי   ללא מכרז      +*    
DAX.  

 מכר – 200' כיסוי סד' אופ*   **0.0 ליחידה 37.01    0.1פי   ללא מכרז      +*    
DAX. 

רכש  – 201' כיסוי סד' אופ*   **0.3 ליחידה 20.52    0.8פי   ללא מכרז      +*    
DAX. 

 מכר – 202' כיסוי סד' אופ*   **0.6 ליחידה 25.39    1.1פי   כרזללא מ      +*    
DAX. 

רכש  – 203' כיסוי סד' אופ*   **0.2 ליחידה 27.93    0.6פי   ללא מכרז      +*    
NASDAQ 100.  

 מכר – 204' כיסוי סד' אופ*   **0.4 ליחידה 41.80    0.7פי   ללא מכרז      +*    
NASDAQ 100. 

רכש  – 205' כיסוי סד' אופ*   **0.1 ליחידה 62.63    0.2פי   ללא מכרז      +*    
NASDAQ 100. 

 מכר – 206' כיסוי סד' אופ*   **0.1 ליחידה 76.91    0.2פי   ללא מכרז      +*    
NASDAQ 100. 

רכש  – 207' כיסוי סד' אופ*   **0.0 ליחידה 42.29    0.1פי   ללא מכרז      +*    
NIKKEI 225.  

 מכר – 208' כיסוי סד' אופ*   **0.1 ידהליח 78.26    0.1פי   ללא מכרז      +*    
NIKKEI 225. 
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 2009 מאי - 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"גא
  להמרה

חתימת   
  חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

רכש  – 209' כיסוי סד' אופ*   **0.2 ליחידה 15.06    1.1פי   ללא מכרז      +*    
NIKKEI 225. 

  **0.4 ליחידה 34.76    0.7פי   ללא מכרז      +*    

 – 2010' כיסוי סד' אופ* 
NIKKEI 225.  

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

25.8.2008. 

תכלית . 11
  **17.4  ליחידה 2.38    1.0פי   ללא מכרז      +*  ציבור  גלובל

 –' לב' תעודות בחסר סד* 
  .15-ן"נדל
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
27.8.2008.  
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 פרטי ההנפקות - מאי 2009

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה  מחיר  המונפקים ניירות הערך  

  החברה
 

  כתבי מניות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח"ההנפקה בש   הערות 

אפרידר "ל, בדילול מלא, מהון מניות החברה 13%-הקצאה של כ 45.0 למניה 1.96   + הכשרה חב לביטוח. 1
 .תמורת נכס מקרקעין, "מ"החברה לשיכון ופיתוח ישראל בע

  6.3  למניה  0.06    +  ספרינט. 2

אלומות בית "ל, בדילול מלא, מהון מניות החברה 30%-הקצאה של כ
בתמורה למלוא אחזקותיה , בעלת השליטה בחברה –" השקעות

אלומות "ו" אלומות גמל", "אלומות ניהול השקעות" –בחברות הבנות 
  ".קרנות נאמנות

  10.0  למניה 11    +  קמהדע. 3
בדילול , מהון מניות החברה 6%-של כ ,מחודש קודם ,המשך להקצאה

 UTD Medלחברת , ר דירקטוריון החברה"יו –למר ראלף האן , מלא
Holdings LLC ,קרנות השקעה ולחברת  3-לBioville Corporation .  

למשקיעים , בדילול מלא, מהון מניות החברה 4%-הקצאה של כ  20.0  למניה 9.50    +  נפטא. 4
  .מוסדיים

  ".טרפלגר"לקרן , בדילול מלא, מהון מניות החברה 4%-הקצאה של כ  0.7  ליחידה 5.89    +  אפליקיור. 5

 **523.0 ליחידה 8.44   +* הראל סל . 6
  .25-א"מדד ת –' ז' תעודות סל סד* 

  .23.4.2009-י תשקיף חסר מ"בת עפ' הקצאה לחב
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  .DAXרכש  – 53' כיסוי סד' אופ*   **0.9  ליחידה 37.21    +*  הראל סל. 7

  .DAXרכש  – 54' כיסוי סד' אופ*   **0.5  ליחידה 9.75    +*  

  .DAXמכר  – 55' כיסוי סד' אופ*   **0.2  ליחידה 18.83    +*  

  .DAXמכר  – 56' כיסוי סד' אופ*   **0.3  ליחידה 49.69    +*  

    
  .NASDAQ 100רכש  – 57' כיסוי סד' אופ*   **1.2  ליחידה 98.47    +*

  .NASDAQ 100רכש  – 58' כיסוי סד' אופ*   **0.7  ליחידה 20.45    +*  

  .NASDAQ 100מכר  – 59' כיסוי סד' אופ*   **0.2  ליחידה 34.05    +*  
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 פרטי ההנפקות - מאי 2009

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה  מחיר  המונפקים ניירות הערך  

  החברה
 

  כתבי מניות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח"ההנפקה בש   הערות 

  **0.3 ליחידה 116.34    +*  
  .NASDAQ 100מכר  – 60' כיסוי סד' אופ* 

  .23.4.2009-י תשקיף חסר מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .הון לא נכלל בגיוסי** 

  .75-א"מדד ת –' יא' תעודות סל סד*   **530.6  ליחידה 5.59    +*  הראל סל. 8

  **249.7  ליחידה 8.06    +*  
  .א בנקים"מדד ת –' יב' תעודות סל סד* 

  .23.4.2009-י תשקיף חסר מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **102.9 ליחידה 25.72   +* קסם סל ומוצרים. 9
  .15-ן"נדל –' עו' ודות בחסר סדתע* 

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

  .DAXרכש  – 199' כיסוי סד' אופ*   **6.5  ליחידה 32.54   +*  קסם סל ומוצרים. 10

 .DAX מכר – 200' כיסוי סד' אופ*   **7.4  ליחידה 37.01   +*  

 .DAXרכש  – 201' כיסוי סד' אופ*   **4.1  ליחידה 20.52   +*  

 .DAX מכר – 202' כיסוי סד' אופ*   **5.1  ליחידה 25.39   +*  

  .NASDAQ 100רכש  – 203' כיסוי סד' אופ*   **5.6  ליחידה 27.93   +*  

 .NASDAQ 100 מכר – 204' כיסוי סד' אופ*   **8.4  ליחידה 41.80   +*  

 .NASDAQ 100רכש  – 205' סוי סדכי' אופ*   **12.5  ליחידה 62.63   +*  

 .NIKKEI 225 מכר – 206' כיסוי סד' אופ*   **15.4  ליחידה 76.91   +*  

  .NIKKEI 225רכש  – 207' כיסוי סד' אופ*   **8.5  ליחידה 42.29   +*  

 .NIKKEI 225 מכר – 208' כיסוי סד' אופ*   **15.7  ליחידה 78.26   +*  
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 פרטי ההנפקות - מאי 2009

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה  מחיר  המונפקים ניירות הערך  

  החברה
 

  כתבי מניות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח"ההנפקה בש   הערות 

 .NIKKEI 225רכש  – 209' כיסוי סד' ופא*   **3.0  ליחידה 15.06   +*  

  **7.0  ליחידה 34.76   +*  
  .NIKKEI 225 – 2010' כיסוי סד' אופ* 

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

 **266.2 ליחידה 5.22   +* פסגות מדדים. 11
  .75-א"מדד ת –' יז' תעודות סל סד* 

  .11.11.2008-י תשקיף מדף מ"פהקצאה לחברה בת ע
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **137.5 ליחידה 2.38   +* תכלית גלובל. 12
  .15-ן"נדל –' לב' תעודות בחסר סד* 

  .27.8.2008-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחבר בת עפ
 .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2009 מאי -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 תהנפקו

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

שטראוס . 1
ללא     +*  ציבור  גרופ

  הצמדה

 מרווח ז מכר
0%-0.8%  

ח "מעל אג
ממשלתית 

817  

  2.1פי 
 מרווח

שנקבע 
0.7%  

  500.0  ליחידה 1,000

  .'ג' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 38%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 10.5.2007
  .בחיתום

  מדד    +*  ציבור  גזית גלוב. 2
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

מחיר   0.8 פי
  120.0  ליחידה 972  מינימום

  .'ט' ח סד"אג* 
י "נרכשו ע, כל היחידות שנמכרו
  .משקיעים מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 21.5.2008

  .החיתום

  מדד    +*  ציבור  לאומי מימון. 3
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

 1,208.9  ליחידה 1,099  0.1%  1.2פי 

' דחים סדכתבי התחייבות נ* 
  .'ט
, מהיחידות שנמכרו 72%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

  .לא הובטחה החיתום, 8.8.07

ללא     +*  ציבור  פז נפט. 4
  הצמדה

  מרווחמכרז 
0%-2.3%  
מעל ריבית 
  בנק ישראל

  1.1פי 
 מרווח

שנקבע 
2.2%  

 1,000.0  ליחידה 1,000

  .'ג' ח סד"אג* 
, שנמכרו מהיחידות 71%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

14.5.2009.  

  מדד    +*  ציבור  מליסרון. 5
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

מחיר   0.8פי 
  מינימום

1,045.8 
  145.6  ליחידה

  .'ד' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 97%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 11.5.2008
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 2009 מאי -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 תהנפקו

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

  .בחיתום

ח "אג  -' ח' תעודות סל סד*   **19.1  ליחידה 2.50    0.8פי   ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 6
  ".גילון"ממשלתי 

    *+      
 ללא מכרז

ח "אג –' ט' תעודות סל סד*   **19.2  ליחידה 3.16    0.8פי 
  .שנים 5-2" שחר"ממשלתי 

  **18.3  הליחיד 2.20    0.7פי  ללא מכרז      +*    

ח "אג –' י' תעודות סל סד* 
  .שנים 2-0" גליל"ממשלתי 

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

23.4.2009.  

  **16.5  ליחידה 2.09    0.7פי   ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 7

  מדד  –' יג' תעודות סל סד* 
  .40בונד -תל
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-ר מי תשקיף חס"הנפקה עפ
23.4.2009.  

 .רכש נפט – 41' כיסוי סד' אופ*   **0.0  ליחידה 96.06    0.001פי   ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 8

 .רכש נפט – 42' כיסוי סד' אופ*   **0.2  ליחידה 62.94    0.4פי  ללא מכרז          

 .רכש נפט – 43' כיסוי סד' אופ*   **0.1  ליחידה 37.10    0.2פי  ללא מכרז          

 .רכש נפט – 44' כיסוי סד' אופ*   **0.2  ליחידה 8.14    0.7פי  ללא מכרז          

 .נפט מכר – 45' כיסוי סד' אופ*   **0.1  ליחידה 5.85    0.3פי  ללא מכרז          
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 2009 מאי -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 תהנפקו

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

 .מכר נפט – 46' כיסוי סד' אופ*   **0.4  ליחידה 15.88    1.0פי  ללא מכרז          

 .מכר נפט – 47' כיסוי סד' אופ*   **0.6  ליחידה 31.32    1.0פי  ללא מכרז          

 .מכר נפט – 48' כיסוי סד' אופ*   **0.0  ליחידה 88.78    0.002פי  ללא מכרז          

 .רכש זהב – 49' כיסוי סד' אופ*   **0.0  ליחידה 69.06    0.05פי  ללא מכרז          

 .רכש זהב – 50' כיסוי סד' אופ*   **0.0  ליחידה 29.53    0.05פי  ללא מכרז          

 .מכר זהב – 51' כיסוי סד' אופ*   **0.3  ליחידה 13.52    0.9פי  ללא מכרז          

  **0.0  ליחידה 57.23    0.07פי  ללא מכרז          

  .מכר זהב – 52' כיסוי סד' אופ* 
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף חסר מ"הנפקה עפ
23.4.2009.  
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 פרטי ההנפקות - מאי 2009

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

ההנפקה  מחיר  סוג ההצמדה  ניירות הערך המונפקים  
  ח"בש

   גודל ההנפקה

  החברה
 

כתבי  ח"אג
  אופציה
 ח"לאג

ח"במיליוני ש     הערות 

  .30' כתבי התחייבות נדחים סד*  33.0 ח"לאג 1.1  מדד  +* מזרחי טפחות הנפ. 1
 .הקצאה למשקיעים מוסדיים

  .1' שטרי הון נדחים סד*  102.0 ח"לאג 1  מדד  +* דיסקונט מנפיקים. 2
 .הקצאה למשקיעים מוסדיים

  .'א' ח סד"אג*  101.8 ח"לאג 0.95  מדד  +* דלק ישראל. 3
 .הקצאה למשקיעים מוסדיים

  .'א' שטרי הון נדחים סד*  37.2 ח"לאג 0.97  מדד  +* מזרחי טפחות. 4
 .הקצאה למשקיעים מוסדיים

  .'י' כתבי התחייבות נדחים סד*   257.0  ח"לאג 1.095  מדד   +*  לאומי מימון. 5
  .הקצאה למשקיעים מוסדיים

ח ממשלתי "אג  -' ח' תעודות סל סד*  **25.0 ליחידה 2.50    +* הראל סל. 6
  ".גילון"

ח ממשלתי "אג –' ט' תעודות סל סד*  **25.3 ליחידה 3.16    +* 
  .שנים 5-2" שחר"

 **24.2 ליחידה 2.20    +* 

" גליל"ח ממשלתי "אג –' י' עודות סל סדת* 
  .שנים 2-0

  י תשקיף חסר"בת עפ' הקצאה לחב
  .23.4.2009-מ

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **286.2 ליחידה 2.09    +* הראל סל. 7

  .40בונד -מדד תל –' יג' תעודות סל סד* 
  י תשקיף חסר"בת עפ' הקצאה לחב

  .23.4.2009-מ
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  .רכש נפט – 41' כיסוי סד' אופ*   **1.8  ליחידה 96.06     +*  הראל סל. 8
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 פרטי ההנפקות - מאי 2009

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

ההנפקה  מחיר  סוג ההצמדה  ניירות הערך המונפקים  
  ח"בש

   גודל ההנפקה

  החברה
 

כתבי  ח"אג
  אופציה
 ח"לאג

ח"במיליוני ש     הערות 

 .רכש נפט – 42' כיסוי סד' אופ*   **1.8  ליחידה 62.94    +*  

 .רכש נפט – 43' כיסוי סד' אופ*   **1.2  ליחידה 37.10    +*  

 .רכש נפט – 44' כיסוי סד' אופ*   **0.5  ליחידה 8.14    +*  

  .נפט מכר – 45' כיסוי סד' אופ*   **0.2  ליחידה 5.85    +*  

 .מכר נפט – 46' כיסוי סד' אופ*   **0.4  ליחידה 15.88    +*  

 .מכר נפט – 47' כיסוי סד' אופ*   **0.5  ליחידה 31.32    +*  

 .מכר נפט – 48' כיסוי סד' אופ*   **0.8  ליחידה 88.78    +*  

  .זהברכש  – 49' כיסוי סד' אופ*   **1.3  ליחידה 69.06    +*  

  .רכש זהב – 50' כיסוי סד' אופ*   **1.0  ליחידה 29.53    +*  

  .מכר זהב – 51' כיסוי סד' אופ*   **0.1  ליחידה 13.52    +*  

  **0.2  ליחידה 57.23    +*  

  .מכר זהב – 52' כיסוי סד' אופ* 
-י תשקיף חסר מ"הקצאה לחברה בת עפ

23.4.2009.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 פרטי ההנפקות - מאי 2009

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

ההנפקה  מחיר  סוג ההצמדה  ניירות הערך המונפקים  
  ח"בש

   גודל ההנפקה

  החברה
 

כתבי  ח"אג
  אופציה
 ח"לאג

ח"במיליוני ש     הערות 

 **200.2 ליחידה 21.07    +* םפסגות מדדי. 9

  .60בונד -מדד תל –' יג' תעודות סל סד* 
  י תשקיף מדף"בת עפ' הקצאה לחב

  .11.11.2008-מ
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  
  


