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 2011 אוקטובר - רטי ההנפקותפ

 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

  ח"בש

 –מחיר יחידה     +*  +  ציבור  סיד-פרו. 1
מחיר   0.9פי   ללא מחיר מירבי

  7.7  ליחידה 0.60  מינימום

  .למניות 9' כתבי אופציה סד* 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 29.8.2011
  .בחיתום

 –מחיר יחידה       +  ציבור  פרוקוגניה. 2
מחיר   0.9פי  ללא מחיר מירבי

  6.7  ליחידה 85  מינימום
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

לא הובטחה , 30.11.2009
  .בחיתום

אקספון . 3
  .מהזכויות נוצלו 96%-כ  22.2  למניה 1.10      ללא מכרז      +  זכויות  )דואלית(

 –מחיר יחידה       +  ציבור  ביג. 4
מחיר   0.1פי  ללא מחיר מירבי

  0.7  ליחידה 850  מינימום
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ
לא הובטחה , 9.2.2010
  .בחיתום

 –מחיר יחידה     +*  +  ציבור  מדיגוס. 5
  9.3  ליחידה 918  2%  1.8פי  ללא מחיר מירבי

  .למניות 7' כתבי אופציה סד* 
-י תשקיף מדף מ"הנפקה עפ

31.8.2011.  
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 פרטי ההנפקות - אוקטובר 2011

 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 

   משאבי טבע. 1
 .בהמשך להקצאה מחודש יוני, ניצעים שונים 3-הקצאה ל 1.8 למניה 3.75   + ")סידב"לשעבר (    

  209.7  למניה 11.98    +  )דואלית(סאפיינס . 2
 IDIT I.D.Lהקצאה במסגרת השלמת מיזוג החברה עם 

Technologies Ltd ההקצאה בוצעה , בדרך של החלפת מניות
  .בספטמבר
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 2011 אוקטובר -ההנפקות פרטי 

 ותיקותחברות  - ח"שוק האג

 הנפקות

ניירות הערך     
  המונפקים

  

  סוג

  

  סוג

  הנפקהתוצאות ה
  

  

  החברה
   

סוג 
 ההנפקה

כתבי   ח"אג
  אופציה
   ח"לאג

חתימת   המכרז ההצמדה
  חסר/יתר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

  מחיר
  ההנפקה

  ח"בש

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני

  ח"ש

  ה ע ר ו ת

  מדד    +*  ציבור  מליסרון. 1
  מכרז ריבית
ריבית   0.8פי   4.9%-0%

  529.3  ליחידה  100  מקסימום

  .'ו' ח סד"אג* 
נרכשו , מהיחידות שנמכרו 94%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

-י תשקיף להשלמה מ"הנפקה עפ
19.9.2011.  

  מדד    +*  ציבור  ביג. 2
   –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   0.9פי 
  148.3  ליחידה 1,214  מינימום

  .'ג' ח סד"אג* 
נרכשו , מהיחידות שנמכרו 87%-כ
  .י משקיעים מוסדיים"ע

-שקיף מדף מי ת"הנפקה עפ
  .לא הובטחה בחיתום, 9.2.2010
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 פרטי ההנפקות - אוקטובר 2011

 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 

  .'א' ח סד"אג*  100.0 ח"לאג 1.20  מדד  +* מנורה מב החזקות. 1
 .הקצאה למשקיעים מוסדיים

  
  


