
תהליך הנפקה וההתנהלות  
לאחר הנפקה

ן סדנת שוק ההו

ניר זיכלינסקי



השוק הראשוני

חדשותלהנפקותהשוק"גםמכונה"

חדשיםערךבניירותפעמיחדמסחר

במשקהכלכליתלהתפתחותעליונהחשיבותבעל

לחוסכיםחברותביןהעיקריתהמפגשנקודת

הכלכליומהמצבהמשנימהשוקעמוקותמושפע

הבורסה,דיןעורכי,חשבוןרואי:שחקניםשללשורהתעסוקהמספק,

מוסדייםמשקיעים,חברות,והמפיציםהחתמים,ערךניירותרשות

מהציבורומשקיעים



הבורסה-השוק המשני 

מגע בין משקיעים למשקיעים ובין חברות למשקיעים

מסחר בניירות ערך קיימים

מסחר בחברות קיימות

מסחר שקוף

 כל השנה וכל היום–פעילות רציפה

גורמים פעילים מסוגים שונים

משפיע עמוקות על השוק הראשוני



?מה מנפיקים

ערךניירותסוגי

למדדהצמדה,משתנהאוקבועהריבית,מסחרייםע"ני/חובאגרות

הצמדהללאאולדולר

ההמרהרכיבניתוח–להמרהחובאגרות

אופציהוכתבימניות

השתתפותיחידות

המונפקיםהערךלניירותהשווקיםמצבביןהקשר

בהנפקותערךניירותשלשילוב



שלבי ההנפקה

גישושים ראשוניים אצל חתמים ובדיקת היתכנות

פנייה לחברת הדירוג

 מבנה )הכנת טיוטת תשקיף ראשונה והגשתה לרשות ניירות ערך
(התשקיף על פי תקנות ניירות ערך

קבלת הערות מהרשות ותיקון התשקיף

הכנת הפלטפורמה השיווקית של החברה

Road Showלמשקיעים מוסדיים

מכרז למשקיעים מוסדיים

 דוח הצעת מדף/ פירסום תשקיף

מכרז לציבור

סליקה כספית ופיזית

תחילת מסחר בבורסה



שיקולים בהנפקה

פנימיים

 במקרה של הנפקות אקוויטי או מכשירי אקוויטי–דילול

מצבת החובות של החברה ומועדי התשלום

דירוג ויכולת החזר החוב

טעמי החברה

חיצוניים

מצב שווקי ההון והאפשרות להנפיק מכשירים שונים

טעמי המשקיעים

ניתוח יתרונות וחסרונות בהנפקה



שיטות הנפקה מיוחדות

מכרז על הריבית מול מכרז על המחיר

הנפקת זכויות

תשקיפי מדף ודוח הצעת מדף

הנפקה פרטית

הנפקה פרטית עם התחייבות לרישום למסחר

 הפצה(Block Trade)

הקצאת ניירות ערך

איגוח



תפקידי החתם

יעוץ וליווי החברה בכל שלבי ההנפקה

 (אחריות משפטית)בדיקת התשקיף

ליווי החברה ב, שיווק מול משקיעים מוסדיים ומול ציבורRoad Show-  ,

.  הכנת המצגת ועוד

 מתן אחריות ביטוחית לרכישת ניירות הערך המונפקים–חיתום  .

ליווי החברה לאחר ההנפקה



מגמת בטחונות בהנפקות

ח רבות להיות מלוות בסוגים שונים  "מאז המשבר החלו הנפקות אג
של בטחונות וזאת על מנת להקטין את הסיכון למשקיע ולהגביר  

–דוגמאות . את אטרקטיביות ההנפקה

שיעבוד שלילי, על חשבון עודפים, על נכסים: שיעבודים ,
.שיעבוד צף ועוד

 יחסים פיננסיים וחשבונאיים–התניות פיננסיות.

העלאת ריבית במקרה של הורדת דירוג.

 אפשרות לפירעון מיידי במקרה של העברת שליטה או ירידה
.מתחת לדירוג מסוים



מגמות ומבט לעתיד

 (על חשבון חיתום)מעבר להפצות

ירידה בעמלות

תשקיפי מדף

ח"התניות פיננסיות ובטחונות בהנפקות אג

הפרדת ה? יציאה של החתמים מבתי ההשקעות-sell sideמה-buy side?

 (מגמה ארוכת טווח)עליה בהיקפי הגיוסים והפעילות בשוק

המשך הפעילות בשוק המימון החוץ בנקאי על חשבון הבנקים  .



ניתוח הנפקות ורווח בהנפקה

  בהנפקות רבות משולבים ניירות ערך מסוגים שונים וזאת על מנת
שיפור התשואה  , הנחה על מחיר המניה–להשיג מטרות שונות 

.  ב"וכיו

חים מסוגים שונים"אג: ניתן לשלב כמה סוגים של ניירות ערך  ,
מניות עם כתבי אופציה  , ח עם כתבי אופציה"אג, ח עם מניות"אג

.  ועוד



אחרי הנפקה" החיים"

תפקידים חדשים בחברה

דיווחים שוטפים לרשויות

הנפקות חדשות


