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 2009 דצמבר - 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   
  רחס/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

    +*  +*  ציבור  סינמה יהש. 1
מחיר לאגד 

ללא מחיר  –
  מירבי

מחיר   0.8פי 
  4.1  לאגד 1  מינימום

יחידות השתתפות וכתבי * 
ליחידות  5' אופציה סד
  .השתתפות
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 23.10.2009
  .בחיתום

    ++*    ציבור  בריינסווי. 2
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

  1.4  ליחידה 14  250%  13פי 

 4-ו 3' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
26.2.2009.  

    +*  +  ציבור  ביונדווקס. 3
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

  20.2  ליחידה 14.1  3.7%  1.3פי 
  .למניות 2' כתבי אופציה סד* 
-י תשקיף מדף מ"פקה עפהנ

26.11.2009.  

  200.3  למניה 1.73     ללא מכרז      +  זכויות  איי.די.ר אייייש. 4
  .הזכויות נוצלו במלואן

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
29.5.2008.  

    ++*  +  יבור   ביו לייט. 5
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

  11.6 ליחידה 1,200  16.5%  2.4פי 

 5-ו 4' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.11.2009.  

  40.4  לאגד 0.16     ללא מכרז    +*  +*  זכויות  זרח יהש. 6

יחידות השתתפות וכתבי * 
ליחידות  3' אופציה סד
  .השתתפות

  .כל הזכויות נוצלו במלואן
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

28.8.2008.  

    +*  +  ציבור  1ריט . 7
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  ימירב

  84.5  ליחידה 640    0.9פי 
  .למניות 3' כתבי אופציה סד* 
, מהיחידות שנמכרו 79%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
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 2009 דצמבר - 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   
  רחס/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 21.2.208
  .בחיתום

יפ 'איזיצ. 8
  )דואלית(

ציבור 
  154.1  למניה 39.91     ללא מכרז      +  ל"בחו

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
11.12.2009(  

גויסו , מסך התמורה 82%-כ
  .י בעלי עניין"בהצעת מכר ע

  0.0  ללא תמורה     ללא מכרז    +*    זכויות  טאו. 9

 10' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

  .כל הזכויות נוצלו
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

30.11.2009.  

מישורים חברה . 10
  +*      ציבור  פת

מחיר יחידה 
ללא מחיר  –

  מירבי
מחיר   1.0פי 

  47.6  ליחידה 900  םמינימו

לא  –' יב' ח להמרה סד"אג* 
  .צמודות בריבית קבועה

, מהיחידות שנמכרו 84%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 27.11.2009

  .בחיתום

    +*  +  ציבור ביוליין אר אקס. 11
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

  47.1 ליחידה 12.50  9.6%  2.1פי 
  .למניות 2' כתבי אופציה סד* 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
3.5.2009.  

מדד  –' טו' תעודות סל סד*   **16.0  ליחידה 2.96    0.8פי  ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 12
  .15-ן"א נדל"ת

  **25.7 ליחידה 13.56    0.6פי  ללא מכרז      +*    

מדד  –' לב' תעודות סל סד* 
ות מניות גדולות של חבר 20

ב "ברזילאיות הנסחרות בארה
)BR20.(  

  .לא נכלל  בגיוסי הון** 
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 2009 דצמבר - 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   
  רחס/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
ההנפקה כללה . 20.11.2009

ראה הנפקות (תעודת סחורה 
  ).ח"שוק האג

מדד  –' כט' תעודות סל סד*   **17.0 ליחידה 10.62    0.8פי  ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 13
  ).HANG SENG(הונג קונג 

  **17.0  ליחידה 4.12    0.8פי  ללא מכרז      +*    

מדד  –' ל' תעודות סל סד* 
  ).CNX(הודו 

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

ההנפקה כללה . 20.11.2009
ח "תעודת סל על מדד אג

  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

מדד  –' יד' עודות סל סדת*   **15.6  ליחידה 3.92    0.8פי  ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 14
  .50-יתר

מדד  –' טז' תעודות סל סד*   **15.5 ליחידה 11.85    0.7פי  ללא מכרז      +*    
  .15פיננסים 

מדד  –' יז' תעודות סל סד*   **16.7 ליחידה 12.97    0.8פי  ללא מכרז      +*    
  .20דיב -תל

  **15.5  ליחידה 7.72    0.8פי  ללא מכרז      +*    

מדד  –' יח' תעודות סל סד* 
  .120-יתר
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
20.11.2009.  

 S&P –' כה' תעודות סל סד*   **15.7  ליחידה 4.26    0.8פי  ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 15
500.  

  **15.6  ליחידה 7.10    0.7פי  ללא מכרז      +*    
 –' כו' תעודות סל סד* 

Nasdaq 100.  
  .בגיוסי הון לא נכלל** 
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 2009 דצמבר - 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   
  רחס/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

 מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
ההנפקה כללה . 20.11.2009

ח "תעודת סל על מדד אג
  ).ח"ראה הנפקות שוק האג(

  **20.0 ליחידה 99.75    1.0פי  ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית גלובל. 16

 –' מז' תעודות מורכבות סד* 
 75%, 25-א"מדד ת 25%

ממשלתי (ח "מדדי אג
  ).וחברות

  .גיוסי הוןלא נכלל ב** 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

27.8.2008.  

מדד  –' ס' תעודות סל סד*   **16.7 ליחידה 11.81    0.7פי  ללא מכרז      +*  ציבור  אינדקס סל. 17
  .15-א פיננסים"ת

  **16.4 ליחידה 53.01    0.8פי  ללא מכרז      +*  ציבור  

מדד  –' מח' תעודות סל סד* 
FTSE 100.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-י תשקיף מדף מ"הנפקות עפ
19.5.2008.  
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 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 

 57.6 למניה 8.23   + אמות. 1
לחמישה , בדילול מלא, מהון מניות החברה 3%-של כהקצאה 

ראה הקצאות שוק (ההקצאה כללה איגרות חוב . משקיעים מוסדיים
 ).ח"האג

י תשקיף "עפ, Yorkville Global Master SPV ltd-הקצאה נוספת ל  14.5  למניה 3.69    +  )דואלית(טאואר . 2
  .ב"בארה 15.2.2008-מדף שפורסם ב

מבעלי  7-ל, בדילול מלא, מהון מניות החברה 12%-הקצאה של כ 5.0 למניה 3.5   + רוטשטיין. 3
 .השליטה בחברה

למשקיע מוסדי , בדילול מלא, מהון מניות החברה 16%-הקצאה של כ 35.0 למניה 17.0   + וילי פוד. 4
 ".מנורה מבטחים החזקות" –

למשקיעים , בדילול מלא, רהמהון מניות החב 14%-הקצאה של כ 1.8 למניה 0.90   + ווידמד. 5
 .פרטיים

 ".טאו תשואות"ל, מלא, בדילול, מהון מניות החברה 5%-הקצאה של כ 100.8 למניה 6.35   + מבני תעשיה. 6

משקיעים  7-ל, בדילול מלא, מהון מניות החברה 29%-הקצאה של כ 3.0 למניה 1.57   + אפליסוניקס. 7
 .פרטיים

משקיעים  4-ל, בדילול מלא, מהון מניות החברה 2%-הקצאה של כ 1.4 למניה 0.95   + די מדיקל. 8
 .פרטיים

י תשקיף "עפ Cantor Fitzgerald & co –ל "הקצאה לסוכן מכירות בחו  39.8  למניה 10.49    +  )דואלית(קומפיוגן . 9
  .ב"שפורסם בארה 11.8.2009-מדף מ

לבעלי מניות , בדילול מלא, מהון מניות החברה 9%-הקצאה של כ  152.6  למניה 9.65    +  בריטיש ישראל. 10
  .בתמורה למלוא החזקותיהם בה" מ"אירוס הגלבוע בע"ב

לאביב ושותפות , בדילול מלא, מהון מניות החברה 84%-הקצאה של כ  88.4  למניה 0.3    +  יולי הון. 11
  .ארלון

  811.4  למניה 1.88    +  בתי זיקוק. 12
מפעלים "ל, בדילול מלא, מהון מניות החברה 18%-הקצאה של כ

אחזקותיה בחברה מלוא בתמורה ל, "מ"פטרוכימיים בישראל בע
  .כרמל אולפינים –הבורסאית 

  .15-ן"א נדל"מדד ת –' טו' תעודות סל סד*  **143.7  ליחידה 2.96   +* הראל סל . 13

רות ברזילאיות מניות גדולות של חב 20מדד  –' לב' תעודות סל סד*  **307.9  ליחידה 13.56   +* 
  ).BR20(ב "הנסחרות בארה



-6-  
 פרטי ההנפקות - דצמבר 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 

  .20.11.2009-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל  בגיוסי הון** 

  ).HANG SENG(מדד הונג קונג  –' כט' תעודות סל סד*   **306.9  ליחידה 10.62    +*  הראל סל. 14

  **183.7  ליחידה 4.12    +*  
  ).CNX(מדד הודו  –' ל' תעודות סל סד* 

  .20.11.2009-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל  בגיוסי הון** 

  .50-מדד יתר –' יד' תעודות סל סד*   **268.3  ליחידה 3.92    +*  הראל סל. 15

  .15מדד פיננסים  –' טז' תעודות סל סד*   **266.7  ליחידה 11.85    +*  

  .20דיב -מדד תל –' יז' תעודות סל סד*   **185.5  ליחידה 12.97    +*  

  **239.4  ליחידה 7.72    +*  
  .120-מדד יתר –' יח' תעודות סל סד* 

  .20.11.2009-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  .S&P 500 –' כה' תעודות סל סד*   **183.5  ליחידה 4.26    +*  הראל סל. 16

  **262.6  ליחידה 7.10    +*  
  .Nasdaq 100 –' כו 'תעודות סל סד* 

  .20.11.2009-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **200.0 ליחידה 99.75   +* תכלית גלובל. 17

ח "מדדי אג 75%, 25-א"מדד ת 25% –' מז' תעודות מורכבות סד* 
  ).ממשלתי וחברות(

  .27.8.2008-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
 .בגיוסי הון לא נכלל** 

 .15-א פיננסים"מדד ת –' ס' תעודות סל סד*  **236.2 ליחידה 11.81   +* אינדקס סל. 18

 **291.5 ליחידה 53.01   +* 
  .FTSE 100מדד  –' מח' תעודות סל סד* 

  .19.5.2008-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
 .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 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 

 **200.9 יחידהל 11.81   +* תכלית מורכבות. 19
  .15-א פינסים"מדד ת –' ל' תעודות סל סד* 

  .6.7.2009-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
 .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2009 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 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

  ה ע ר ו ת

 –לא צמודות     +*  ציבור  כלל תעשיות. 1
  ריבית קבועה

  ריבית
  1.7פי   5.7%-0%

ריבית 
   –שנקבעה 

5.59%  
  250.0  ליחידה 1,000

  .'טו' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 41%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
26.5.2009.  

  מדד    +*  ציבור  דרבן. 2
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

מחיר   0.8פי 
  103.5  ליחידה 976  מינימום

  .'ח' ח סד"אג* 
-י תשקיף חסר מ"הנפקה עפ

לא הןבטחה , 23.11.2009
  .בחיתום

  מדד    +*  ציבור  מליסרון. 3
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

מחיר   0.9פי 
  169.4  ליחידה 1,160  מינימום

  .'ד' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 90%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 11.5.2008

  .בחיתום

 –לא צמודות     +*  ציבור  צרפתי. 4
  ריבית קבועה

  ריבית
ריבית   1.1פי   8.2%-0%

  100.0  ליחידה 1,000  מקסימום

  .'ו' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 70%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
18.11.2009.  

 –לא צמודות     +*  ציבור  דמרי. 5
  ריבית קבועה

  ריבית
ריבית   0.8פי   7.3%-0%

  84.0  ליחידה 1,000  מקסימום

  .'גכ' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 95%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
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 2009 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 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

  ה ע ר ו ת

לא הובטחה , 26.2.2008
  .בחיתום

   –לא צמודות     +*  ציבור  אידיבי אחזקות. 6
  ריבית קבועה

  ריבית
  1.3פי   5.3%-0%

ריבית 
  שנקבעה

5.2%  
  250.0  ליחידה 1,000

  .'ה' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 53%-כ
י משקיעים "רכשו ענ

  .מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה פ

27.5.2009.  

 –לא צמודות     +*  ציבור  אלבר. 7
 ריבית משתנה

מחיר יחידה 
ללא מחיר  –

  מירבי
מחיר   1.0פי 

  מינימום
1,021.7 
  83.8  ליחידה

  .'ז' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 79%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-מי תשקיף מדף "הנפקה עפ
31.8.2009.  

 –לא צמודות     +*  ציבור  דיסקונט מנפיקים. 8
 ריבית משתנה

מחיר יחידה 
ללא מחיר  –

  מירבי
מחיר   1.0פי 

  205.0  ליחידה 1,035  מינימום

  .'ט' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 81%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 27.2.2008

  .בחיתום

   –לא צמודות     +*  ציבור  גב ים. 9
  ריבית קבועה

  ריבית
ריבית   0.8פי  6.41%-0%

  223.1  ליחידה 1,000  מקסימום

  .'ז' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 98%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 27.5.2009

  .בחיתום
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 2009 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 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

  ה ע ר ו ת

  מדד    +*  ציבור  גינדי השקעות. 10
דה מחיר יחי

ללא מחיר  –
  מירבי

מחיר   0.9פי 
  49.5  ליחידה 950  מינימום

  .'ג' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 88%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 30.11.2009

  .בחיתום

עצמון אגרות . 11
  ללא הצמדה    +*  ציבור  חוב

מחיר יחידה 
ללא מחיר  –

  מירבי
מחיר   0.7פי 

  172.7  ליחידה 998  ינימוםמ

  .'ד' ח מובנות סד"אג* 
-י תשקיף מדף מ"נפקה עפה

לא הובטחה , 19.8.2008
  .בחיתום

  ללא הצמדה    +*  ציבור  עולם-כוכב. 12
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

מחיר   0.4פי 
  38.5  ליחידה 997.5  מינימום

  .'טו' ח מובנות סד"אג* 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 14.9.2008
  .בחיתום

  ריבית  מדד    +*  ציבור  אשדר. 13
ריבית   1.0פי  4.95%-0%

  135.8  ליחידה 1,000  מקסימום

  .'ב' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 82%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 30.11.2009

  בחיתום

   –לא צמודות     +*  ציבור  מבני תעשיה. 14
  ית קבועהריב

מרווח ריבית 
על תשואת 

  מ לשנה"מק
0%-4.5%  

מרווח   0.6פי 
  57.6  ליחידה 1,000  מקסימום

  .'יג' ח סד"אג* 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 27.5.2009
  .בחיתום

  ריבית  מדד    +*  ציבור  ן"אלקטרה נדל. 15
ריבית   0.9פי   5.2%-0%

  144.9  ליחידה 1,000  מקסימום
  .'ג' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 83%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
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 2009 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 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

  ה ע ר ו ת

  .מוסדיים
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 27.11.2009
  .בחיתום

 –לא צמודות     +*  ציבור  גזית גלוב. 16
 ריבית משתנה

מחיר יחידה 
ללא מחיר  –

  מירבי
מחיר   0.8פי 

  61.2  ליחידה 826  מינימום

  .'ה' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 87%-כ
י משקיעים "כשו ענר

  .מוסדיים

  מדד    +*    
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

מחיר   0.8פי 
  169.7  ליחידה 1,093  מינימום

  .'ט' ח סד"אג* 
, כל היחידות שנמכרוכמעט 

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

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

  .בחיתום

  מדד  +*  +*  ציבור  אמות. 17
ה מחיר יחיד

ללא מחיר  –
  מירבי

מחיר   1.1פי 
  168.0  ליחידה 1,200  מינימום

וכתבי אופציה ' ג' ח סד"אג* 
  .'ג' ח סד"לאג 6' סד
, מהיחידות שנמכרו 78%-כ

י משקיעים "נרכשו ע
  .מוסדיים

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
25.5.2009.  

  **16.6  ליחידה 4.35    0.8פי   ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל . 18

 –' לג' ת סחורה סדתעוד* 
  .זהב
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
ההנפקה . 20.11.2009

כללה תעודות סל למדדי 
ראה הנפקות שוק (מניות 
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 2009 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 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

  ה ע ר ו ת

  ).המניות

  **25.5  ליחידה 2.47    0.3פי   ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 19

מדד  –' כד' תעודת סל סד* 
  .בונד שקלי-תל
  .הון לא נכלל בגיוסי** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
20.11.2009.  

  **19.7  ליחידה 9.36    1.1פי   ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 20

מדד  –' לא' תעודות סל סד* 
ב "חברות בארה 96ח "אג

)DJCBT.(  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
ההנפקה . 20.11.2009

כללה תעודות סל למדדי 
פקות שוק ראה הנ(מניות 
  ).המניות

ח "אג –' כ' תעודות סל סד*   **15.1  ליחידה 3.18    0.9פי   ללא מכרז      +*  ציבור  הראל סל. 21
  ".שחר"ממשלתי 

  **15.1  ליחידה 2.91    0.9פי   ללא מכרז      +*    

ח "אג –' כב' תעודות סל סד* 
  .ממשלתי שקלי

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

ההנפקה . 20.11.2009
כללה תעודות סל למדדי 

ראה הנפקות שוק (מניות 
  ).המניות
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 2009 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 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

  ה ע ר ו ת

  **17.4  ליחידה 11.48    0.9פי   ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 22

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

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
25.11.2009.  

מדד  –' פח' תעודות סל סד*   **20.1  ליחידה 24.5    2.6פי   רזללא מכ      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 23
  .בונד שקלי-תל

  **17.1  ליחידה 24.42    1.0פי   ללא מכרז      +*    
 –' צו' תעודות בחסר סד* 
 5-2" גליל"ח ממשלתי "אג

  .שנים

  **17.2  ליחידה 36.59    1.0פי   ללא מכרז      +*    
 –' צז' תעודות בחסר סד* 
+ 5" שחר"ח ממשלתי "אג

  .שנים

  **17.2  ליחידה 25.26    14.5פי   ללא מכרז      +*    

 –' צח' תעודות בחסר סד* 
  .בונד שקלי-מדד תל

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

25.11.2009.  

  **21.9  ליחידה 24.55    0.2פי   ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 24

מדד  –' פח' תעודות סל סד* 
  .שקליבונד -תל
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
25.11.2009.  

  **15.9  ליחידה 23.45    0.8פי   ללא מכרז      +*  ציבור קסם סל ומוצרים. 25

 –' צח' תעודות בחסר סד* 
  .בונד שקלי-מדד תל

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

25.11.2009.  
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 2009 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 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

  ה ע ר ו ת

מדד  –' עז' תעודת סל סד*   **39.2  ליחידה 2.45    1.8פי   ללא מכרז      +*  ציבור  מבט מדדים. 26
  .בונד שקלי-תל

מדד  –' עז' תעודת סל סד*   **6.2  ליחידה 2.47    0.2פי   ללא מכרז      +*  ציבור  
  .בונד שקלי-תל

 –' עו' תעודות בחסר סד*   **16.5  ליחידה 2.54    1.3פי   ללא מכרז      +*  ציבור  
  .בונד שקלי-מדד תל

  **16.2  ליחידה 3.77    1.2פי   ללא מכרז      +*  ציבור  

 ח"ע' תעודות מורכבות סד* 
ח ממשלתי "מדדי אג 90%  -
  .א בנקים"מדד ת 10%-ו

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

  .18.6.2009-מ

מדד  –' נט' תעודות סל סד*   **29.4  ליחידה 2.45    3פי   ללא מכרז      +*  ציבור  אינדקס סל. 27
  .בונד שקלי-תל

  **16.0  ליחידה 99.85    1.0פי   ללא מכרז      +*    
' סא' תעודות מורכבות סד* 
ח "מדדי אג 100% –
  ).חברות וממשלתיות(

  **16.0  ליחידה 99.85    1.0פי   ללא מכרז      +*    

  -' סב' תעודות מורכבות סד* 
חברות (ח "מדדי אג 88%

מדד  12%-ו) וממשלתיות
  . 100-א"ת

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

19.5.2008.  
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 2009 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 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

  ה ע ר ו ת

  **43.0  ליחידה 2.45    4.5פי   ללא מכרז      +*  ציבור  פסגות מדדים. 28

מדד  –' סא' תעודת סל סד* 
  .בונד שקלי-תל
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
11.11.2008.  

  **15.1  ליחידה 2.47    0.3פי   ללא מכרז      +*  ציבור  פסגות מדדים. 29

מדד  –' סא' תעודת סל סד* 
  .בונד שקלי-תל
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
11.11.2008.  

מדד  –' מה' תעודת סל סד*   **15.7  ליחידה 24.07    1.2פי   ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית גלובל. 30
  .בונד שקלי-תל

  **29.6  ליחידה 24.23    1.2פי   ללא מכרז      +*  ציבור  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

י תשקיף "שתי הנפקות עפ
  .27.8.2008-מדף מ

  **16.5  ליחידה 99.75    1.2פי   ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית גלובל. 31

 –' מו' תעודות מורכבות סד* 
ח חברות "מדדי אג 100
  .ח ממשלתיות"ואג
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

י תשקיף "שתי הנפקות עפ
  .27.8.2008-מדף מ
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 2009

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

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

  החברה
 

  כתבי אופציה ח"אג
 ח"לאג

ח"במיליוני ש     הערות 

 46.9 ח"לאג 1.17  מדד  +* אמות. 1

  .'א' ח סד"אג* 
  .שה משקיעים מוסדייםהקצאה לחמי

ראה הקצאות שוק (ההקצאה כללה מניות 
 ).המניות

 249.5 ליחידה 998  ללא הצמדה  +* עצמון אגרות חוב. 2
  .'ד' ח מובנות סד"אג* 

-הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף מדף מ
19.8.2008. 

  .'ד' ח מובנות סד"אג*   101.7  ח"לאג 1.02  ללא הצמדה   +*  עצמון איגרות חוב. 3
  .קצאה נוספת לחברה בתה

 99.8 ליחידה 997.5  ללא הצמדה  +* עולם-כוכב. 4
  .'טו' ח מובנות סד"אג* 

-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
14.9.2008. 

 .'ב' ח סד"אג*  300.0 ח"לאג 1.09  מדד  +* )דואלית(אינטרנט זהב . 5

  .ץשתי הקצאות למשקיעים מוסדיים באר  100.5  ח"לאג 1.10  מדד   +*  

 **68.4 ליחידה 4.35    +* הראל סל . 6

  .זהב –' לג' תעודת סחורה סד* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

20.11.2009.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  **297.3  ליחידה 2.47     +*  הראל סל. 7

  .בונד שקלי-מדד תל –' כד' תעודת סל סד* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

20.11.2009.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 2009

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

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

  החברה
 

  כתבי אופציה ח"אג
 ח"לאג

ח"במיליוני ש     הערות 

  **147.0  ליחידה 9.36     +*  הראל סל. 8

חברות  96ח "מדד אג –' לא' תעודות סל סד* 
  ).DJCBT(ב "בארה

-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
20.11.2009.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  **47.0  ליחידה 9.40     +*  הראל סל. 9

ות חבר 96ח "מדד אג –' לא' תעודות סל סד* 
  ).DJCBT(ב "בארה

י תשקיף מדף "הקצאה נוספת לחברה בת עפ
  .20.11.2009-מ

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  ".שחר"ח ממשלתי "אג –' כ' תעודות סל סד*   **44.2  ליחידה 3.18     +*  הראל סל. 10

  **44.3  ליחידה 2.91     +*  

  .ח ממשלתי שקלי"אג –' כב' תעודות סל סד* 
-שקיף מדף מי ת"הקצאה לחברה בת עפ

20.11.2009.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **97.5 ליחידה 11.48    +* קסם סל ומוצרים. 11

  .זהב –' צט' תעודות סחורה סד* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

25.11.2009.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

  .בונד שקלי-דד תלמ –' פח' תעודות סל סד*   **490.0  ליחידה 24.5     +*  קסם סל ומוצרים. 12

ח ממשלתי "אג –' צו' תעודות בחסר סד*   **102.5  ליחידה 24.42     +*  
  .שנים 5-2" גליל"

ח ממשלתי "אג –' צז' תעודות בחסר סד*   **100.6  ליחידה 36.59     +*  
  .שנים+ 5" שחר"
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 2009

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

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

  החברה
 

  כתבי אופציה ח"אג
 ח"לאג

ח"במיליוני ש     הערות 

  **101.1  ליחידה 25.26     +*  

בונד -מדד תל –' צח' תעודות בחסר סד* 
  .שקלי

-י תשקיף מדף מ"רה בת עפהקצאה לחב
25.11.2009.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  **97.3  ליחידה 23.45     +*  קסם סל ומוצרים. 13

בונד -מדד תל –' צח' תעודות בחסר סד* 
  .שקלי

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

25.11.2009.  

  **30.2  ליחידה 24.19     +*  קסם סל ומוצרים. 14

  .בונד שקלי-מדד תל –' פח' תעודות סל סד* 
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
25.11.2009.  

  .בונד שקלי-מדד תל –' עז' תעודת סל סד*  **320.8 ליחידה 2.45    +* מבט מדדים. 15
 

  .בונד שקלי-תל –' עו' תעודות בחסר סד*   **204.2  ליחידה 2.54     +*  
  

  **153.6  ליחידה 3.77     +*  

מדדי  90%  -ח "ע' תעודות מורכבות סד* 
  .א בנקים"מדד ת 10%-ח ממשלתי ו"אג

-י תשקיף מדף מ"הקצאות לחברה בת עפ
18.6.2009.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  .בונד שקלי-מדד תל –' נט' תעודות סל סד*  **293.9  ליחידה 2.45    +* אינדקס סל. 16

מדדי  100% –' סא' תעודות מורכבות סד*  **199.7  יחידהל 99.85    +* 
  ).חברות וממשלתיות(ח "אג
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 2009

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

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

  החברה
 

  כתבי אופציה ח"אג
 ח"לאג

ח"במיליוני ש     הערות 

 **199.7  ליחידה 99.85    +* 

  -' סב' תעודות מורכבות סד* 
 12%-ו) חברות וממשלתיות(ח "מדדי אג 88%
  .100-א"מדד ת

-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ
19.5.2008.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **245.2 ליחידה 2.45    +* ת מדדיםפסגו. 17

  .בונד שקלי-מדד תל –' סא' תעודת סל סד* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

11.11.2008.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 293.6 ליחידה 24.07    +* תכלית גלובל. 18

  .בונד שקלי-מדד תל –' מה' תעודת סל סד* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

27.8.2008.  
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 **200.0 ליחידה 99.75    +* תכלית גלובל. 19

ח "מדדי אג 100 –' מו' תעודות מורכבות סד* 
  .ח ממשלתיות"חברות ואג

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

 .לא נכלל בגיוסי הון** 
  

  


