
הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2011
31.12.2011(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

גיוסמזה:סה"כגודלתאריךתאריךהענף והחברה
ע"י חברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקההצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/אג"חכתבימניות

בנותהודעה משלימהתשקיף להשלמהלהמרהאופציה
3,988.375991.00.0הנפקות

368.860.00.0מסחר ושרותים
27.11.200906.04.20117.6++מובייל מקס

28.02.201117.05.20113.0++אי.אל.די.
20.05.201126.05.201163.9+ויקטורי *

30.05.201101.06.2011252.3+קרסו מוטורס *
29.08.201120.0+אייס דיפו (2)

12.09.201122.0+אקספון (2)
1,631.414353.70.0נדל"ן

26.02.201016.12.201018.1++נאוסיטי (2)
31.05.201026.12.201050.9+רוזבאד (2)

24.01.201160.3+דלק נדל"ן (2)
27.05.201026.01.20112.7+אולימפיה (2)
28.02.201122.4+נץ בונדס (2)

26.02.201014.04.201153.2++רבד
09.05.2011215.6+אפריקה השקעות (2)

31.05.201199.9+אזורים (2)
19.11.201009.06.20110.2+רוטשטיין (2)

17.08.200906.06.201111.0+אי.ג'י.אר.איי (2)
24.08.2011708.5+מליסרון (2)

09.02.201027.10.20110.7+ביג
25.02.201006.11.201134.2++ריט 1

14.12.2011353.7353.7+גזית גלוב
1,076.534637.30.0תעשייה
30.11.201006.01.20118.2++סיאלו

29.11.201006.01.20117.5++אליום מדיקל
02.02.201138.1+אייסקיור מדיקל * (3)

02.02.201151.6++רדהיל ביופארמה * (3)
11.01.201127.01.2011151.1151.1+פלוריסטם
14.05.201008.02.20115.9+בי.אס.פי

09.02.201117.02.201121.9++רוסטה גרין * (3)
14.02.201117.02.20115.4++אי.טי.ויו מדיקל
19.08.201112.09.20113.0++אי.טי.ויו מדיקל

23.02.201031.01.201119.9+אקסלנז ביוסיינס (2)
15.02.201120.4+גליקומיינדס * (3)

30.11.200906.02.201113.4++פרוקוגניה (2)
30.11.200910.10.20116.7+פרוקוגניה 
28.02.201107.03.20116.5++אקס טי אל

13.01.201117.03.201178.278.2+פרוטליקס (זרה)
30.08.200907.04.20112.2++לייפוייב

26.02.201014.04.201117.0+גדות ביוכימיה (2)
20.05.201126.05.20119.1++אולטרה שייפ (ג'ולקס)

20.05.201102.06.20110.9++אולטרה שייפ 
20.05.201109.11.20112.3+אולטרה שייפ
20.05.201105.12.20112.3+אולטרה שייפ
20.05.201122.12.20112.9+אולטרה שייפ

15.04.201101.06.201128.9+אורכית
30.05.201129.1+אי.אם.אס (2)

11.03.201110.07.201116.5+די פארם (2)
21.06.201155.1+מגל מערכות (2)

28.02.201127.07.201116.0++מי עדן (2)
26.02.201007.09.20112.7++ווידמד
28.02.201113.09.20114.5++ארגמן

05.05.201130.08.201110.8++אינטק פארמה (2)
19.09.201120.09.2011408.0408.0+מלאנוקס
31.08.201130.10.20119.3++מדיגוס

27.05.201016.11.20116.4++כן פייט ביופרמה
31.05.201006.11.201114.7+תדיר גן (2)
355.1130.00.0השקעות

21.05.201022.12.20108.9+ארקו החזקות (2)
27.08.201026.01.20119.3+קסניה
30.11.200911.01.201111.3+טאו (2)

26.05.200907.02.201110.9++פרו-סיד (2)
29.08.201104.10.20117.7++פרו-סיד
29.08.201122.11.201122.1++פרו-סיד

28.08.200917.03.20114.5+טכנופלס ונצ'רס (2)
07.04.2011146.1++אנרג'יקס * (4)

30.05.201130.8++אדומים (2)
31.05.201138.8++לידר השקעות (2)
16.05.201105.06.201116.2+קציר השקעות (2)

31.05.201104.08.201143.7+פרימיום פיאייאץ (שמיר השקעות) (2)
31.05.201122.11.20114.8++פרימיום פיאייאץ 

556.580.00.0נפט
24.02.20110.0+גלוב אקספ יהש (2)
28.02.201132.2++גלוב אקספ יהש (2)

26.05.200902.05.2011257.6++רציו יהש
27.05.200917.04.2011113.4+ישראמקו יהש (2)
09.11.201115.11.201115.2++גוליבר (אוריאלי)

30.11.2011120.0++שמן נפט וגז*

ני"ע המונפקים



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2011
31.12.2011(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

גיוסמזה:סה"כגודלתאריךתאריךהענף והחברה
ע"י חברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקההצעת מדף/תשקיף/תשקיף מדף/אג"חכתבימניות

בנותהודעה משלימהתשקיף להשלמהלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

30.11.201118.1++הכשרה אנרגיה (2)
25.12.200914.12.20110.0+מודיעין יהש (2)

2,003.089500.97.9הקצאות פרטיות
690.215215.10.0מסחר ושרותים

20.12.201075.8+מג'יק
26.09.20101.6++ממן

25.09.201050.0+גולדן אקויטי
19.12.20103.6+יעד

27.01.201110.8+פאי פיננסים
14.02.20110.6+טופ מערכות

10.11.201082.9+הוט
23.03.20103.0+אביב פתרונות
04.04.20110.4+איזי אנרגיה
05.05.20112.0+בלופניקס

30.05.201134.6+פורמולה מערכות
02.05.2011182.8+מעריב

06.06.201110.0+קרסו מוטורס
04.07.201117.0+רודמקו
21.03.2011215.1215.1+סאפיינס
512.12353.37.9נדל"ן
05.01.201117.0+אאורה

27.05.201019.01.20111.81.8+אולימפיה
06.01.201112.0+פולאר בינל
12.12.20103.6+רוטשטיין

15.02.20117.8+מידאס השקעות
16.02.201123.6+אספן גרופ
13.12.20117.9+אספן גרופ

06.04.20113.0+סלע קפיטל נדל"ן
21.03.20111.2+אמות

25.05.20113.0+אי.ג'י.אר.אי
18.02.201152.5+אורעד חי השקעות

26.12.20110.7+אלעד אירופה (אורעד חי)
13.04.2011130.8+איידיאו גרופ
27.06.20111.41.4+טאגור קפיטל

18.07.201195.4++נורסטאר החזקות (גזית אינק.)
20.07.201130.0+נורסטאר החזקות (גזית אינק.)
18.07.201150.150.1+נורסטאר החזקות (גזית אינק.)

24.03.201110.2+ביג
06.11.20116.5+ביג

10.10.201110.0+ריט 1
26.10.20118.0+ריט 1
28.02.201103.10.201119.5+ישרס

09.11.201121.9+גיא ייזום
09.11.20112.1+אלרן נדל"ן
664.538232.10.0תעשייה
24.11.201020.720.7+תפרון

26.12.20100.9+ביו לייט
23.02.201111.6+ביו לייט
31.07.201110.510.5+ביו לייט
11.11.20100.1+גפן השק

04.01.20110.1+די.אן.איי ביומד
06.01.20110.1+די.אן.איי ביומד
16.03.20112.5+די.אן.איי ביומד
05.07.20111.3+די.אן.איי ביומד
14.11.20113.8+די.אן.איי ביומד

13.12.201042.942.9+אבוג'ן
10.01.201110.0+אברות

16.01.201112.3+אס.די.אס
02.02.20117.7++ביומדיקס
17.01.201119.1++ביומדיקס

11.01.20115.2+פלואוסנס מדיקל (דורות)
24.02.201123.0+מזור רובוטיקה (מזור טכנולוגיות)

13.01.201162.4+תדיר גן
11.07.20116.3+תדיר גן
08.03.20110.2+ביוקנסל
17.03.20112.3++אורכית

04.04.20112.5+מדיקל קומפרישין
27.03.20113.9+מדיקל קומפרישין
22.09.20113.7+מדיקל קומפרישין

27.09.201015.12.201032.632.6+טאואר
28.01.201142.4+טאואר
27.09.201023.05.201138.538.5+טאואר
04.04.201176.576.5+טאואר

15.05.20110.6+די מדיקל
04.10.20110.6+די מדיקל
12.09.201120.12.20111.91.9+די מדיקל
08.05.20111.9+נסווקס

17.06.20111.6+מגל מערכות
16.02.2011127.0+אפקון טכנו' (אפקון אלקטרו-מכניקה)

22.08.201150.4+אליום מדיקל
07.08.201119.7+ברם תעשיות

21.11.20118.58.5+כן פייט ביופרמה
06.10.20119.2+מיקרומדיק
136.2130.40.0השקעות
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ני"ע המונפקים

27.10.20101.0++ספן
29.12.20101.7+מולטימטריקס
26.05.20110.8+מולטימטריקס

04.11.20101.7+טופספין מדיקל (זרה)
17.11.201117.8טופספין מדיקל (זרה)

08.03.20111.8+אנלייט אנרגיה (סהר אינווסטמנטס)
25.05.201149.2+בי קונטקט

03.04.20110.40.4+משאבי טבע (סידב)
27.04.20117.7+משאבי טבע (סידב)

23.05.20111.9+פולאר תקשורת
30.08.20110.5+די רום
19.09.201118.6+רג'ינסי

28.12.201133.1+אלומות ספרינט

594.3220.0הנפקות באמצעות מוצרי מדדים (1)
06.07.200904.01.201117.3תכלית מורכבות (שורט: ת"א-25)

06.07.200912.01.20111.0תכלית מורכבות (כלל עולמי)
06.07.200916.01.201117.2תכלית מורכבות (רוסיה)

(MSCI EM) 06.07.200915.02.201129.6תכלית מורכבות
06.07.200903.04.20110.7תכלית מורכבות (ת"א פיננסים)

31.05.201005.01.201117.4אינדקס סל (הודו)
31.05.201018.05.201116.0אינדקס סל (מורכבת 100% מניות)

25.11.200906.02.201130.7קסם סל ומוצרים( S&P 500, DAX, מורכבת 100% מניות)
25.11.200927.03.201116.9קסם סל ומוצרים (ראסל 2000)

25.11.200915.05.201152.6קסם סל ומוצרים(שווקים מתפתחים, שורט: ת"א-25 ונדל"ן-15)
07.07.201111.07.201180.0קסם סל ומוצרים(ישראל: צרכנות, גז ונפט; צמיחה, ערך; קנדה)

07.07.201113.09.201115.8קסם סל ומוצרים (ת"א-מאגר)
20.11.200913.02.201138.4הראל סל (S&P ת"א תקשורת, S&P ת"א אנרגיה)

(NASDAQ 100, S&P 500) 20.11.200929.03.201132.7הראל סל
20.11.200902.05.201123.9הראל סל (שורט: ת"א-25)

(DAX (קנדה, 20.11.200911.07.201131.4הראל סל
(DAX ,2000 (ראסל 20.11.200911.07.201132.7הראל סל

01.10.200922.02.201138.7פסגות מדדים (הונג קונג, ראסל 2000)
01.10.200922.02.201115.7פסגות מדדים (דקס בריק)

(DAX) 01.10.200912.05.201116.6פסגות מדדים
(MSCI WORLD) 16.06.201104.07.201153.2פסגות מדדים

16.06.201104.07.201115.8פסגות מדדים (שורט: ת"א-25)

11,844.03211,844.0הקצאות באמצעות מוצרי מדדים (1)
06.07.200904.01.2011152.2152.2תכלית מורכבות (שורט: ת"א-25)

06.07.200912.01.2011203.4203.4תכלית מורכבות (ניקיי)
06.07.200916.01.2011343.5343.5תכלית מורכבות (רוסיה)

(MSCI EM) 06.07.200915.02.2011394.0394.0תכלית מורכבות
(MSCI WORLD) 21.09.201146.846.8תכלית מורכבות

31.05.201005.01.201168.568.5אינדקס סל (הודו)
31.05.201002.02.201179.379.3אינדקס סל (ת"א בנקים)
31.05.201024.03.201177.577.5אינדקס סל (ת"א בנקים)
(S&P 500) 31.05.201023.02.201196.996.9אינדקס סל

31.05.201018.05.201199.899.8אינדקס סל (מורכבת 100% מניות)
25.11.200906.02.2011455.9455.9קסם סל ומוצרים( S&P 500, DAX, מורכבת 100% מניות)

25.11.200927.03.2011409.4409.4קסם סל ומוצרים (ראסל 2000)
(CAC 40) 04.04.2011484.0484.0קסם סל ומוצרים

25.11.200915.05.2011958.8958.8קסם סל ומוצרים(שווקים מתפתחים, שורט: ת"א-25 ונדל"ן-15)
07.07.201111.07.20112,056.32,056.3קסם סל ומוצרים(ישראל: צרכנות, גז ונפט; צמיחה, ערך; קנדה)

07.07.201113.09.2011193.8193.8קסם סל ומוצרים (ת"א-מאגר)
20.11.200913.02.2011643.7643.7הראל סל (S&P ת"א תקשורת, S&P ת"א אנרגיה)

(NASDAQ 100, S&P 500) 20.11.200929.03.2011466.2466.2הראל סל
20.11.200902.05.2011126.5126.5הראל סל (שורט: ת"א-25)

(DAX (קנדה, 20.11.200911.07.2011301.6301.6הראל סל
(ת"א בנקים) 20.11.200911.07.2011300.6300.6הראל סל

(DAX ,2000 (ראסל 20.11.200911.07.2011216.8216.8הראל סל
19.04.200922.02.2011291.7291.7תכלית סל (ת"א בנקים)

01.10.200922.02.2011564.2564.2פסגות מדדים (הונג קונג, ראסל 2000)
01.10.200922.02.2011307.1307.1פסגות מדדים (דקס בריק)
(S&P 500) 01.10.200907.04.2011309.3309.3פסגות מדדים

(S&P 500, DAX) 01.10.200912.05.2011610.7610.7פסגות מדדים
(MSCI WORLD) 16.06.201104.07.2011360.1360.1פסגות מדדים

16.06.201104.07.2011304.5304.5פסגות מדדים (שורט: ת"א-25)
(DAX) 01.10.200920.09.2011186.4186.4פסגות מדדים

04.08.200928.07.2011572.6572.6פסגות סל (ת"א-100, תל-דיב)
14.12.2011161.9161.9מבט מדדים (שורט: ת"א-75)

3,988.375991.00.0 סה"כ הנפקות

714.380.00.0מזה : חברות חדשות

2,003.089500.97.9סה"כ הקצאות פרטיות
5,991.31641,491.97.9סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

12,438.3540.011,844.0סה"כ מוצרי מדדים

* חברה חדשה.
(1) הנפקות והקצאות באמצעות מוצרי מדדים אינן נכללות בגיוסי ההון.

(2) הנפקת זכויות.

(3) החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.

(4) זכויות לבעלי מניות "אמות".


