
                                        164704   
  

   2010 דצמבר - פרטי ההנפקות
  חדשותחברות  - שוק המניות

  הנפקות
 

סוג  החברה והענף
 ההנפקה

  ניירות הערך המונפקים
 

 תוצאות ההנפקה המכרזסוג 
  גודל

ההנפקה 
  במיליוני

 ח"ש

 
 
 

  כתבי  מניות הערות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

חתימת 
 חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

  מחיר
  ההנפקה

ריבית /ח"בש
  באחוזים

  –אלקטרה צריכה . 1
  –מסחר ושירותים 

  מסחר
      +  ציבור

  –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
מחיר   1.1פי 

  121.9 ליחידה 2,660  מינימום

, מהיחידות שנמכרו 80%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

י תשקיף "הנפקה עפ
  .19.11.2010-להשלמה מ

  –) זרה(בראק אן וי  .2
      +  ציבור  ן ובינוי"נדל

  –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
מחיר   1.1פי 

, מהיחידות שנמכרו 78%-כ  68.5 ליחידה 1,150  מינימום
 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

   -קורנית דיגיטל   . 3
    +*  +  ציבור  ביומד -תעשייה 

  –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
 (**)      0.2פי 

  .למניות 1' י אופציה סדכתב* 
ההנפקה בוטלה עקב אי ** 

עמידה בדרישה לשווי 
  .החזקות ציבור מינמלי

י תשקיף "הנפקה עפ
לא , 30.11.2010-להשלמה מ

  .הובטחה בחיתום
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 2010 דצמבר - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות

סוג   
 ההנפקה

המכרזג סו  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

ציבור   )דואלית( אורכית. 1
-מדף מי תשקיף "הנפקה עפ  28.1  למניה 10     ללא מכרז    +  +  ל"בחו

  . ב"בוצעה בארה, 2.6.2010

 קולפלנט אחזקות. 2
    +*  +  ציבור  )פורטפוליו גרין(

מחיר יחידה 
ללא מחיר  –

  מירבי
מחיר   1.3פי 

  18.6 ליחידה 1,350  מינימום
 .למניות' ד' כתבי אופציה סד* 

י תשקיף "הנפקה עפ
  .26.11.2010-להשלמה מ

  אולטרה שייפ . 3
  .כל הזכויות נוצלו   10.8  ליחידה 1.79     ללא מכרז      +  זכויות  )ולקס'ג –לשעבר (

      +  ציבור  דיסקונט. 4
מחיר יחידה 

ללא מחיר  –
  מירבי

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ  263.8  ליחידה 776  6.3%  3.6פי 
30.8.2009.  

  198.3  ליחידה 5.1      ללא מכרז      +  זכויות  דיסקונט. 5
  .נוצלו, מהזכויות 99%-כ

-מי תשקיף מדף "הנפקה עפ
30.8.2009.  

  .מהזכויות נוצלו 16%-כ  1.8  ליחידה 0.3      ללא מכרז      +  זכויות  פאי פיננסים. 6

  0.2  ליחידה 0.12     ללא מכרז    ++*    זכויות  חנן מור. 7

 3' וסד 2' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

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

20.5.2010.  

    +*  +  ציבור  איתמר מדיקל. 8
חיר יחידה מ
ללא מחיר  –

  מירבי
מחיר   0.8פי 

  12.2  ליחידה 760  מינימום

  3' כתבי אופציה סד* 
  .למניות

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 31.12.2009

  .בחיתום

  24.5 *ליחידה 3.96     ללא מכרז      +  זכויות  )זרה(מדיפאואר . 9
  .נוצלו, מהזכויות 63%-כ

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.11.2010.  
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 2010 דצמבר - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות

סוג   
 ההנפקה

המכרזג סו  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

ההנפקה כללה איגרות חוב * 
ראה הנפקות שוק איגרות (

  ).החוב

מדד  –' ק' תעודות סל סד*   **16.0 ליחידה 69.98    0.8פי  ללא מכרז      +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 10
DAX.  

  **15.8 ליחידה 90.42    0.8פי  ללא מכרז      +*    

 -'קד' תעודות בחסר סד* 
  .75-א"מדד ת

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

לא הובטחה , 25.11.2009
  .בחיתום

  **5.6 ליחידה 70.06    0.4פי  ללא מכרז      +*  ציבור  תכלית מורכבות. 11

מדד  –' נג' תעודות סל סד* 
DAX.  

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 6.7.2009
  .בחיתום

 116.29    0.4פי  ללא מכרז      *+  ציבור  תכלית מורכבות. 12
  **2.9  ליחידה

 –' נ' תעודות מורכבות סד* 
  .מדדי מניות מקומיים 100%

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 6.7.2009
  .בחיתום

מדד  –' סז' תעודות סל סד*   **17.3 ליחידה 59.82    1.1פי  ללא מכרז      +*  ציבור  מבט מדדים. 13
  ).NIFTY(ודו ה

  **17.2 ליחידה 49.25    1.3פי  ללא מכרז      +*    

מדד  –' סח' תעודות סל סד* 
  ).S&P ASX200(אוסטרליה 

  .לא נכלל בגיוסי הון** 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
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 2010 דצמבר - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות

סוג   
 ההנפקה

המכרזג סו  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

18.6.2009.  
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 2010

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה  מחיר  ך המונפקיםניירות הער  

  החברה
 

  כתבי  מניות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח"ההנפקה בש   הערות 

  .משקיעים 12-ל, בדילול מלא, ממניות החברה 5%-הקצאה של כ  19.0  למניה 0.05    +  אנטר הולדינג. 1

 94.7 למניה 0.04   + אנטר הולדינג. 2

 "אלביט הדמיה"ל, בדילול מלא, ממניות החברה 98%-הקצאה של כ
תמורת החזקותיהן , Elbit Ultrasound (Netherland) BV -ול

  ".אינסייטק"ו" גמידה"בחברות 
  .ההקצאה בוצעה בחודש הקודם

  .למניות, לא סחירים, כתבי אופציה*   3.4  ליחידה 0.08  +*  +  אנטר הולדינג. 3
  .צעה במאיוב, הקצאת מניות במסגרת הסדר נושים

-י תשקיף מדף מ"עפ, YA Global Investments-הקצאה ל  0.7  למניה 2.84    +  ולימפיהא. 4
  .בוצעה בחודש הקודם, 27.5.2010

  .מאוקטובר המשך להקצאה, .למר זקי רכיב, הקצאת מניות  7.5  למניה 4.12    +  מעריב. 5

מורגן רימון בינוי "ל, לאבדילול מ, ממניות החברה 20%-הקצאה של כ 29.2 למניה  6.49   + צמח המרמן. 6
 ".מ"בע

אקסלנס נשואה "ל, בדילול מלא, ממניות החברה 5%-הקצאה של כ 8.0 למניה 2   + אאורה. 7
 ."מ"גמל ופנסיה בע

', ג'ליצחק ועידו חג, בדילול מלא, ממניות החברה 94%-הקצאה של כ 26.4 למניה 1.25   + אסים השקעות. 8
 .חברות בשליטתםול חן בוכניקל, ויינשטיין ליגאל

י תשקיף מדף שפורסם "עפ, YA Global Master SPV ltd-הקצאה ל 29.2 למניה 4.81   + )דואלית(טאואר . 9
 .ב"בארה 27.9.2010-ב

  .חלף מניותיהם בחברת נילימדיקס, "נילימדיקס"הקצאה לבעלי מניות   2.2  למניה 14.51    + )דואלית(די מדיקל . 10

 איי ביומד.אן.די. 11
בעלי עניין  –מר זאב ברונפלד ומר אברהם איילון , הקצאה למר מני מור  1.5  למניה 0.25    + )לייזר דטקט –לשעבר (

  .בחברה

  .DAXמדד  –' ק' תעודות סל סד*  **314.9  ליחידה 69.98   +* קסם סל ומוצרים. 12

 **153.7  ליחידה 90.42   +* 
  .75-א"מדד ת -'קד' תעודות בחסר סד* 

  .25.11.2009-י תשקיף מדף מ"חברה בת עפהקצאה ל
  .לא נכלל בגיוסי הון** 



-6-  
 פרטי ההנפקות - דצמבר 2010

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה  מחיר  ך המונפקיםניירות הער  

  החברה
 

  כתבי  מניות
  אופציה

  ח"אג
  להמרה

ח"במיליוני ש ח"ההנפקה בש   הערות 

 **623.9 ליחידה 4.52   +* הראל סל. 13
  .S&P 500מדד  –' כה' תעודות סל סד* 

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

  ).NIFTY(מדד הודו  –' סז' תעודות סל סד*  **132.2  ליחידה 59.82   +* מבט מדדים. 14

 **155.1  ליחידה 49.25   +* 
  ).S&P ASX200(מדד אוסטרליה  –' סח' תעודות סל סד* 

  .18.6.2009-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת  עפ
  .לא נכלל בגיוסי הון** 
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 2010 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"האג שוק

 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

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  מדד    +*  ציבור  דה לסר. 1
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

  64.2  ליחידה 1,035  0.3%  1.1פי 
  .'ב' ח סד"אג* 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
17.2.2010.  

  מדד    +*  ציבור  יאיר. ב. 2
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

  17.4  ליחידה 1,126  1.6%  2.8פי 
  .3' ח סד"אג* 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
28.5.2010.  

  מדד    +*  ציבור  דקסיה ישראל הנפ .3
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   0.8פי 
  243.0  ליחידה 1,093  מינימום

  .'ה' ח סד"אג* 
נרכשו , כל היחידות שנמכרו

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

לא הובטחה , 31.5.2010
  .בחיתום

    +*  ציבור  פועלים הנפקות. 4
לא צמודות 

 ריבית –
  קבועה

 –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
מחיר   1.0פי 

  822.7  ליחידה 1,038  מינימום
  .29' ח סד"אג*  
, מהיחידות שנמכרו 89%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  מדד    +*    
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   0.9פי 
  765.5  ליחידה 1,076  מינימום

  .'יד' ח סד"אג* 
 ,מהיחידות שנמכרו 92%-כ

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

לא הובטחה , 21.5.2009
  .בחיתום

  מדד    +*  ציבור  אאורה. 5
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

  23.9  ליחידה 1,080  3.8%  1.8פי 
  .'ב' ח סד"אג* 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
26.2.2010.  

    ++*    ציבור  דרבן. 6
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

  0.7  ליחידה 68  68פי   6.2פי 
ח "לאג 11' כתבי אופציה סד* 
 12' וכתבי אופציה סד' ח' סד
  .'ה' ח סד"לאג
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 2010 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"האג שוק

 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

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
25.5.2010.  

  מדד    +*  ציבור  אשטרום נכסים. 7
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

  71.3  ליחידה 1,057  1.1%  3.3פי 
  .7' ח סד"אג* 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
21.5.2009.  

  מדד    +*  ציבור  נכסים ובנין. 8
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.0פי 
  515.2  ליחידה 1,230  מינימום

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

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

  מדד    +*    
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

  70.5  ליחידה 1,155  0.7%  2.2פי 

  .'ד' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 26%-כ

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

לא הובטחה , 27.5.2009
  .בחיתום

  מדד  +*  +*  ציבור  כלכלית ירושלים. 9
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

  56.9  ליחידה 1,138  0.4%  1.4פי 

וכתבי אופציה ' ז' ח סד"אג* 
  .'ז' ח סד"לאג 20' סד

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
27.5.2009.  

  מכרז ריבית  מדד    +*  ציבור  דש איפקס. 10
  1.2פי  4%-0%

ריבית 
  שנקבעה

3.95%  
  300.0  ליחידה 1,000

  .'ג' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 74%-כ

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

29.11.2010.  

    *  ציבור  אגוד הנפקות. 11
 -צמודותלא 

ריבית 
  משתנה

מכרז על 
מרווח ריבית 

ממשל "ח "אג
520"  

0%-1.4% 

מרווח   1.1פי 
  235.0  ליחידה 1,000  מקסימום

' כתבי התחייבות נדחים סד* 
  .'יח
, מהיחידות שנמכרו 71%-כ

  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
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 2010 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"האג שוק

 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

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

31.8.2009.  

  מדד  +*  +*  ציבור  חברה לדלק-טן. 12
 –ר יחידה מחי

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.3פי 
  50.0  ליחידה 1,000  מינימום

וכתבי אופציה ' ב' ח סד"אג* 
  .'ב' ח סד"לאג 2' סד
, מהיחידות שנמכרו 57%-כ

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

30.11.2010.  

  מדד    +*  ציבור  אמות. 13
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

יר מח  0.4 פי
  92.8  ליחידה 1,100  מינימום

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

לא הובטחה , 25.5.2009
  .בחיתום

    +*  ציבור  דלתא. 14
לא צמודות 

ריבית  –
  קבועה

 –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
מחיר    0.9י פ

  98.2  ליחידה 1,060  מינימום

  .'כ' סדח "אג* 
, מהיחידות שנמכרו 91%-כ

  .שקיעים מוסדייםי מ"נרכשו ע
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 22.11.2010
  .בחיתום

    +*  ציבור  הכשרת הישוב. 15
לא צמודות 

ריבית  –
  משתנה

מכרז על 
מרווח ריבית 

ממשל "ח "אג
520"  

0%-4.7%  

מרווח   0.8 פי
  90.3  ליחידה 1,000  מקסימום

  .15' סדח "אג* 
, מהיחידות שנמכרו 89%-כ

  .ים מוסדייםי משקיע"נרכשו ע
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 8.2.2010
  .בחיתום

  מדד    +*  ציבור  דורי קבוצה. 16
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

  63.9  ליחידה 1,065  0.5%  1.7 פי
  .'ו' ח סד"אג* 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
27.11.2009.  

  מכרז ריבית  מדד    +*  ציבור  בינלאומי הנפקות. 17
ריבית   0.9י פ 3.1%-0%

' כתבי התחייבות נדחים סד*   343.6  ליחידה 1,000 מקסימום
  .'כ
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 2010 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"האג שוק

 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

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

, מהיחידות שנמכרו 97%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 28.8.2009

  .בחיתום

  מדד    +*  ציבור  שופרסל. 18
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   0.8פי 
  424.5  הליחיד 1,386  מינימום

  .'ב' ח סד"אג* 
נרכשו , כל היחידות שנמכרו

  .י משקיעים מוסדיים"ע

    *+    
לא צמודות 

ריבית  –
  קבועה

 –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
מחיר   0.9פי 

  384.6  ליחידה 1,074  מינימום

  .'ג' ח סד"אג* 
נרכשו , כל היחידות שנמכרו

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

לא הובטחה , 22.7.2009
  .בחיתום

    +*  ציבור  צמח המרמן. 19
לא צמודות 

ריבית  –
  משתנה

 –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
  54.8  ליחידה 1,095  0.5%  1.2 פי

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

25.2.2010.  

  מדד    +*  ציבור מזרחי טפחות הנפ. 20
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   1.1פי 
  180.2  ליחידה 1,001  ינימוםמ

' כתבי התחייבות נדחים סד* 
31.  
, מהיחידות שנמכרו 76%-כ

 .י משקיעים מוסדיים"נרכשו ע

    *+    
לא צמודות 

ריבית  –
  קבועה

 –מחיר יחידה 
ללא מחיר 

  מירבי
מחיר   0.9פי 

  288.6  ליחידה 1,009  מינימום

  .32' ח סד"אג* 
, מהיחידות שנמכרו 94%-כ

  .עים מוסדייםי משקי"נרכשו ע
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 25.2.2009
  .בחיתום

  .'א' ח סד"אג*   40.1  **ליחידה  3.96      ללא מכרז  מדד    +*  זכויות  )זרה(מדיפאואר . 21
  .נוצלו, מהזכויות 63%-כ
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 2010 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"האג שוק

 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

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
30.11.2010.  

ראה (ההנפקה כללה מניות ** 
  ).הנפקות שוק המניות

  כלית פקדונותת. 22
תכלית ראינ "-לשעבר(

  )דולר
    +*  ציבור

לא צמודות 
ריבית  –

  משנה
  69.9  ליחידה 49.95    1.8פי   ללא מכרז

על ריבית תעודות פיקדון * 
  .'ב' סד בנק ישראל
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

23.12.2010.  

ללא     +*  ציבור  קסם סל ומוצרים. 23
  **2.1  ליחידה 106.17    0.1פי   ללא מכרז  הצמדה

 – 31' תעודות מורכבות סד* 
ח "מדדי אג 100%

  .ח חברות"ממשלתיות ואג

ללא     +*    
  **0.4  ליחידה 105.08    0.02פי   ללא מכרז  הצמדה

 – 33' תעודות מורכבות סד* 
, מדדי מניות מקומיים 25%
  MSCI EMמדד  10%

ח "מדדי אג 65%-ו
  .ח חברות"ממשלתיות ואג

ללא     +*    
  **0.1  ליחידה 105.19    0.04פי   ללא מכרז  הצמדה

 – 34' תעודות מורכבות סד* 
 90%-ו 100-א"מדד ת 10%

ח "ח ממשלתיות ואג"מדדי אג
  .חברות

ללא     +*    
 **20.4  ליחידה 99.7    0.4פי   ללא מכרז  הצמדה

 – 36' תעודות מורכבות סד* 
 95%-ו 100-א"מדד ת 5%

ח "ח ממשלתיות ואג"מדדי אג
  .חברות
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 2010 דצמבר -פרטי ההנפקות 

 ותיקותחברות  - ח"האג שוק

 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

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

ללא     +*    
 **20.8  ליחידה 99.7    0.4פי   לא מכרזל  הצמדה

 – 37' תעודות מורכבות סד* 
 8%, 100-א"מדד ת 12%
מדדי  80%-ו MSCI EMמדד 
ח "ח ממשלתיות ואג"אג

  חברות
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 25.11.2009

  .בחיתום

ללא     +*  ציבור  מבט מדדים. 24
מדד  –' נא' תעודות סל סד*  **16.6  ליחידה 2.55    2.3פי   ללא מכרז  הצמדה

  .מ"מק

ללא     +*    
  .זהב –' סד' תעודות סל סד*  **16.2  ליחידה 12.46    1.1פי   ללא מכרז  הצמדה

ללא     +*    
 **16.8  ליחידה 5.60    1.3פי   ללא מכרז  הצמדה

 –' סה' תעודות סל סד* 
  .סחורות

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

18.6.2009.  
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 2010

 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 

  .'ד' ח סד"אג*  62.0 ח"לאג 1.10  מדד  +* הכשרה החז. 1
 .הקצאה לקרן השקעות

 **   מדד  +* )דואלית(אינטרנט זהב . 2
הקצאה למשקיעים מוסדיים   –' ג' ח סד"אג* 
  .יהםשביד' ח ב"אג ףחל
 .לא נכלל בגיוסי הון** 

 –לא צמודות   +* שיכון ובינוי. 3
 .3' ח סד"אג*  **   ריבית קבועה

  **    מדד   +*  

   .4' ח סד"אג* 
 1' סדח "ים  חלף אגהקצאה למשקיעים מוסדי

  .יהםשביד )רצף מוסדיים(
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

-לשעבר(תכלית פקדונות . 4
 –לא צמודות    +*  )תכלית ראינ דולר

  499.5  ליחידה 49.95 ריבית משתנה

  .'ב' סד על ריבית בנק ישראלתעודות פיקדון * 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

23.12.2010.  
  .סי הוןלא נכלל בגיו** 

 **498.5  ליחידה 99.7  ללא הצמדה  +* קסם סל ומוצרים. 5
-א"מדד ת 5% – 36' תעודות מורכבות סד* 

ח "ח ממשלתיות ואג"מדדי אג 95%-ו 100
  .חברות

 **498.5  ליחידה 99.7  ללא הצמדה  +* 

-א"מדד ת 8% – 37' תעודות מורכבות סד* 
מדדי  80%-ו MSCI EMמדד  12%, 100
  ח חברות"ות ואגח ממשלתי"אג

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

  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  .מ"מדד מק –' נא' תעודות סל סד*  **238.3  ליחידה 2.55  ללא הצמדה  +* מבט מדדים. 6

  .זהב –' סד' תעודות סל סד*  **145.8  ליחידה 12.46  ללא הצמדה  +* 
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 פרטי ההנפקות - דצמבר 2010

 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 

 **151.2  ליחידה 5.60  ללא הצמדה  +* 

  .סחורות מדד  –' סה' תעודות סל סד* 
-י תשקיף מדף מ"הקצאה לחברה בת עפ

18.6.2009.  
  .לא נכלל בגיוסי הון** 

  
  


