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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2006שנמחקו(2)חדשות(1)2005(5)

1212בנקים

12111ביטוח

141139145מסחר ושרותים

112118115נדל"ן, בינוי וחקלאות

187135195תעשיה

10881115השקעה ואחזקות

12113נפט

5844624606סה"כ חברות מניות
985(3)32(4)62חברות אג"ח בלבד

177123חברות אג"ח למוסדיים בלבד
6638534714סה"כ חברות בורסאיות

(1) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:

20.2.2006רדקום בע"מחברות דואליות:
2.4.2006ויסוניק בע"מ

24.7.2006אקספון (חברה זרה)
8.8.2006אמפל - אמריקן (חברה זרה)

2.11.2006וריפון (חברה זרה)
3.12.2006טופ אימג' סיסטמס בע"מ
19.12.2006פוינטר טלוקיישן בע"מ

9.7.2006אינדקס סל בע"מתעודות סל:
26.9.2006פריזמה תעודות סל בע"מ

אחר:
כולל את "פז", שהפכה לחברת מניות עם הנפקת מניות והעברת אג"ח מרצף מוסדיים למסחר הרגיל.

(2) חברות מניות שנמחקו: 

6.2.2006גטווי-פור יו בע"מהצעות רכש:
5.3.2006השטיח המעופף בע"מ

10.5.2006הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ
נותרו אג"ח11.5.2006ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ

25.6.2006אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ
29.6.2006אשטרום פרויקטים בע"מ

29.11.2006הזרע ג'נטיקס בע"מ
27.12.2006ב.ס.ס.ח - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

מיזוג ב"תים"30.6.2006אומניטק - איכות בע"ממיזוג:
מיזוג ב"תים"30.6.2006קומטק בע"מ

מיזוג ב"וריפון"2.11.2006ליפמן הנדסה אלקטרונית בע"מ

+מינוי מפרק זמני10.1.2006תעשיות אלקטרוכימיות (1952) בע"מכללי שימור:
+כונס נכסים17.2.2006בולוס-גד בע"מ

+אי פרסום דו'חות כספיים1.5.2006גרנד סנטר חברה לפתוח והשקעות ברחוב דיזנגוף בע"מ
31.5.2006רותם פיתוח ובנין (1990) בע"מ

17.8.2006זהר תעשיות מוצרי חשמל (1986) בע"מ
17.8.2006מלון ימית תל-אביב בע"מ

17.8.2006א.ד.יעקובוביץ' ייזום ובניה בע"מ
+כונס נכסים17.8.2006גלובל מתכות בע"מ

+צו פירוק17.8.2006אומני מותגי מזון בע"מ
26.9.2006רפיד ויז'ן בע"מ

26.10.2006מלונות הים התיכון בע"מ

לחברה אין ני"ע נוספים21.8.2006אי.איי.אם טכנולוגיות מיחשוב בע"מפידיון אג"ח להמרה:
לחברה אין ני"ע נוספים6.9.2006השמירה טכנולוגיות מיגון (1971) בע"מ

(3) חברות אג"ח שנמחקו:

2.1.2006נכסים ובנין (מימון 1986) בע"מפידיון סופי:
5.5.2006גל-שוהם חברה לדלק בע"מ

2.8.2006נכסים ייזום ופיתוח (נ.י.פ) בע"מ
13.11.2006ציון החזקות בע"מ

13.2.2006אקסלנס - סער אגרות חוב בע"מפידיון מוקדם:

19.3.2006הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מהצעות רכש:

בעקבות הנפקת מניות.29.5.2006ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מהפיכה לחברת מניות:
בעקבות הנפקת מניות.31.5.2006קליר כימיקלים - יצור ושווק בע"מ

בעקבות הנפקת מניות.30.8.2006גילץ חברה להשקעות בע"מ

(4) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:

7.8.2006קסם מטבעות בע"מתעודות סל:

אחר:
כולל את "ישפרו", שהפכה לחברת אג"ח עם מחיקת מניותיה מהרישום בבורסה והעברת האג"ח מרצף מוסדיים למסחר הרגיל.

(5) כולל שינויים בסיווג הענפי שבוצעו בשנת 2006.

התפתחות מספר החברות הבורסאיות, 2006


