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 רבוע כחול נדל"ן בע"מ 
 

 מרשם ניירות ערך 
 2022 יוניב 30ליום 

 מספרי הניירות כמות  המחזיק  מס' הנייר בבורסה סוג הנייר  שם נייר הערך

 החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ 1098565 מניה רבוע נדלן 

 

 10,000,000 - 1 :1תעודת מניה  * 13,168,291

 12,500,000 - 10,000,001: 2תעודת מניה 

 12,518,077 - 12,500,001: 3תעודת מניה 

 12,537,917 - 12,518,078 :4תעודת מניה 

 12,554,098 - 12,537,918 :5 תעודת מניה

 12,554,698 - 12,554,099: 6תעודת מניה 

 12,557,670 - 12,554,699 :7 תעודת מניה

 12,557,770 - 12,557,671: 8תעודת מניה 

 12,557,790 – 12,557,771 :9 יהמנ תתעוד

 12,558,790  – 12,557,791: 10תעודת מניה 

 12,559,196  – 12,558,791: 11ת מניה תעוד

 12,559,444  – 12,559,197 :12תעודת מניה 

 12,659,344  – 12,559,445: 13תעודת מניה 

 12,660,844  – 12,659,345: 14תעודת מניה 

 12,660,857  – 12,660,845: 15תעודת מניה 

 12,663,223  – 12,660,858: 16מניה  תודעת

 12,663,289  – 12,663,224: 17תעודת מניה 

 12,663,393  – 12,663,290: 18תעודת מניה 

 12,664,983  – 12,663,394: 19תעודת מניה 

 12,668,669  – 12,664,984: 20תעודת מניה 

 12,668,703  – 12,668,670: 21תעודת מניה 

 12,671,604  – 12,668,704 :22תעודת מניה 

 12,683,205  – 12,671,605: 23תעודת מניה 

 12,685,780  – 12,683,206: 24תעודת מניה 

 12,686,460  – 12,685,781 :25תעודת מניה 

 12,687,732  – 12,686,461: 26תעודת מניה 

 12,692,732  – 12,687,733: 27תעודת מניה 

 12,692,970  – 12,692,733: 28תעודת מניה 

 12,693,894  – 12,692,971 :29 הית מנדותע

 12,693,944  – 12,693,895: 30תעודת מניה 
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 12,696,853  – 12,693,945 :31תעודת מניה 

 12,697,727  – 12,696,854: 32תעודת מניה 

 12,700,213  – 12,697,728: 33תעודת מניה 

 12,700,393  – 12,700,214: 34תעודת מניה 

 12,712,393  – 12,700,394: 35תעודת מניה 

 12,832,393  – 12,712,394: 36תעודת מניה 

 12,832,588  – 12,832,394: 37תעודת מניה 

 12,834,492  – 12,832,589: 38תעודת מניה 

 12,838,626  – 12,834,493: 39תעודת מניה 

 12,847,560  – 12,838,627: 40תעודת מניה 

 13,019,575  – 12,847,561: 41תעודת מניה 

 13,033,451  – 13,019,576: 42ה יתעודת מנ

 13,168,291  – 13,033,452 :43תעודת מניה 

 227,034,850: 8"ח מס' תעודת אג 227,034,850 ם בע"מועליפומים של בנק הרישל החברה 1130467 '( רה הדאג"ח )ס ה  אגח ןדלנ רבוע

 1,532,360,200: 7' סמתעודת אג"ח  1,961,299,200 מבע" םליפועם של בנק ההחברה לרישומי 1140607 (ח )סדרה ו'"גא לן אגח ו דרבוע נ

 428,939,000: 8תעודת אג"ח מס' 

 387,699,487 :9מס'  תעודת אג"ח 7,489387,69 ם בע"מיעלבנק הפו רה לרישומים של בהח 1140615 '(רה זסד"ח )אג דלן אגח ז נ ערבו

 767,444,330: 6 מס'"ח ת אגודעת 1,028,444,330 ע"מם בעליבנק הפו  החברה לרישומים של 1157569 '( ה ח"ח )סדרגא וע נדלן אגח ח רב

 261,000,000 :7עודת אג"ח מס' ת

 459,762,075: 3אג"ח מס' תעודת  459,762,075 "מע בנק הפועלים בשל ישומים החברה לר 1174556 (רה ט'אג"ח )סד טח ן אגדלרבוע נ
 

                                           .1999-רות, התשנ"טק החבוח)א( ל308בסעיף  ןותמשמעכ ות,מיות רדומנ 969,128ל *כול
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