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 2012 אוקטובר - פרטי ההנפקות

 חברות ותיקות - שוק המניות

 הנפקות

סוג   
 ההנפקה

המכרזסוג   ניירות הערך המונפקים  תוצאות ההנפקה 
  גודל

ההנפקה 
  במיליוני
  ש"ח

 
 
 

  כתבי מניות    החברה הערות
  אופציה
  תלמניו

  אג"ח
 להמרה

חתימת   
  יתר/חסר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  המינימום

  מחיר
  ההנפקה
  בש"ח

  מהזכויות, נוצלו. 83%-כ  29.1  ליחידה 24.7      ללא מכרז      +  זכויות  . אקסלנז ביוסיינס1

  39.0  ליחידה 23.8      ללא מכרז      +  זכויות  . אשלד2
  מהזכויות, נוצלו. 98%-כ

הנפקה עפ"י תשקיף מדף 
30.11.2011.  

    +*  +*  ציבור  . גלוב אקספ יהש3
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  מירבי

מחיר   0.5פי 
  5.5  לאגד 30  מינימום

* יחידות השתתפות וכתבי 
ליחידות  5אופציה סד' 
  השתתפות.

-הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ
, לא הובטחה 30.5.2012

  בחיתום.

    +*  +*  ציבור  . גלוב אקספ יהש4
 –מחיר יחידה 

ללא מחיר 
  ירבימ

  7.4  לאגד 41  24%  2.8 פי

* יחידות השתתפות וכתבי 
ליחידות  5אופציה סד' 

  השתתפות.
-הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ

, לא הובטחה 30.5.2012
  בחיתום.
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 פרטי ההנפקות - אוקטובר 2012

 שוק המניות - חברות ותיקות
 הקצאות פרטיות

   גודל ההנפקה  מחיר  ניירות הערך המונפקים  

  ההחבר
 

  כתבי מניות
  אופציה

  אג"ח
  להמרה

 הערות במיליוני ש"ח ההנפקה בש"ח 

. ג'ובוקיט החזקות 1
 38.0 למניה 2.68   + "דנידב") –(לשעבר 

 חלופית ואחרונההקצאה לבעלי מניות "ג'ובוקיט" בגין השלמת אבן דרך 
  בעסקה לרכישת מלוא החזקותיהם ב"ג'ובוקיט". 

 ודש הקודם.המשך להקצאה  שהחברה ביצעה בח

 הקצאה ל"פונטיפקס ישראל" ול"פונטיפקס קיימן". 10.0 למניה 2.50   + . מדיקל קומפרישין2

. ביוליין אר אקס 3
  .Lincoln Park Capital Fund LLC –לקרן אמריקנית  הקצאה 2.3 למניה 1.20   + (דואלית)

  . איי.פי.סי 4
 נותן שירותים.הקצאה ל 0.2 למניה 0.21   + "שלדיאלי") –(לשעבר 

  * אג"ח להמרה סד' ו'. 100.1 לאג"ח 0.93 +*   . טאואר (דואלית)5
 הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.

  למניות ואג"ח להמרה סד' יב'. 2* כתבי אופציה סד'  14.9 ליחידה 990 +** +*  . מישורים 6
 .הקצאה למשקיעים מוסדיים

 .S&P 500מדד  –* תעודות סל סד' מו'  **1,181.7 ליחידה 56.54   +* . פסגות מדדים7

  .NASDAQ 100מדד  –* תעודות סל סד' מח'  **1,431.1 ליחידה 103.70   +* 

  ). RTY( 2000מדד ראסל  –* תעודות סל סד' נב'  **334.1 ליחידה 31.91   +* 

 ** 273.3 ליחידה 35.68   +* 
  .DAXמדד  –* תעודות סל סד' נז' 

  .16.6.2011-י תשקיף מדף מהקצאה לחברה בת עפ"
  ** לא נכלל בגיוסי הון.
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 2012 אוקטובר -ההנפקות פרטי 

 ותיקותחברות  - שוק האג"ח

 הנפקות

ניירות הערך     
  המונפקים

  
  סוג

  
  סוג

  תוצאות ההנפקה
  

  

  החברה
   

סוג 
 ההנפקה

כתבי   אג"ח
  אופציה
   לאג"ח

חתימת   המכרז  ההצמדה
  יתר/חסר

תוצאות 
  המכרז

מעל  %
  מינימוםה

  מחיר
  ההנפקה
  בש"ח

גודל 
ההנפקה 
  במיליוני
  ש"ח

  ה ע ר ו ת

   –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור  . שיכון ובינוי1
  537.0  ליחידה 1,074  0.4%  1.2פי  ללא מחיר מירבי

  .5* אג"ח סד' 
מהיחידות  66%-כ

שנמכרו, נרכשו ע"י 
   משקיעים מוסדיים.

הנפקה עפ"י תשקיף מדך 
  .30.5.2012-מ

   –מחיר יחידה   מדד    +*  ציבור  בר. אל2
מחיר   0.9פי  ללא מחיר מירבי

  מינימום
987.80 
  165.4  ליחידה

  * אג"ח סד' יא'.
מהיחידות  88%-כ

שנמכרו, נרכשו ע"י 
  משקיעים מוסדיים. 

הנפקה עפ"י תשקיף מדף 
, לא 28.11.2011-מ

  הובטחה בחיתום.

  **0.1  ליחידה 94.07    0.01 פי  ללא מכרז ללא הצמדה    +*  ציבור  . קסם סל ומוצרים3
–* תעודות סל סד' קכז' 

אג"ח קונצרניות  40מדד 
  ).IB8A( באירופה

  **0.9  ליחידה 87.22    0.02פי   ללא מכרז ללא הצמדה    +*    

–* תעודות סל סד' קכח' 
אג"ח קונצרניות  30מדד 

  ).IBOXIG30(בארה"ב 
  ** לא נכלל בגיוסי הון.

הנפקה עפ"י תשקיף מדף 
  .7.7.2011-מ
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 פרטי ההנפקות - אוקטובר 2012

 שוק האג"ח - חברות ותיקות

 הקצאות פרטיות

ההנפקה  מחיר סוג ההצמדה  ניירות הערך המונפקים  
  בש"ח

   גודל ההנפקה

  החברה
 

כתבי  אג"ח
  אופציה
 לאג"ח

 הערות במיליוני ש"ח   

  * אג"ח סד' ג'. 115.0 לאג"ח 1.12  מדד  +* 1ריט . 1
 ם מוסדיים.הקצאה למשקיעי

  * אג"ח סד' יא'. 117.4 לאג"ח 0.98  מדד  +* . שלמה החזקות2
 הקצאה למשקיעים מוסדיים.

 –לא צמודות   +* . נייר חדרה (דואלית)3
  .5* אג"ח סד'  45.9 לאג"ח 1.03  ריבית קבועה

 הקצאה למשקיעים מוסדיים.
  

  


