התפתחות מספר החברות הבורסאיות2010 ,
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חברות אג"ח בלבד

111

9

)(5

חברות אג"ח למוסדיים בלבד

38

2

)(6

סה"כ חברות בורסאיות

771

33

) (1כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
חברות דואליות:
פרולור ביוטק אינק) .חברה זרה(
פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק) .חברה זרה(
פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.
אלוט תקשורת בע"מ
אחר:
קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות בע"מ

27.5.2010
6.9.2010
19.12.2010
21.12.2010

) (2חברות מניות שנמחקו:
הצעות רכש:
ישראלום נכסים בע"מ
ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ
פאנגאיה ישראל )ט.ר (.בע"מ
גאון אגרו תעשיות בע"מ
גירון פיתוח ובניה בע"מ
מ.ת.מ .מבני תעשיה ומלאכה בע"מ
מאקפל תעשיות בע"מ
מיזוג:
קסם מדדים בע"מ
קסם מוצרים פיננסיים בע"מ
קסם סל בע"מ
קסם עולמי בע"מ
קסם מכשירים פיננסיים בע"מ
אזימוט טכנולוגיות בע"מ
ש .שלמה החזקות בע"מ
כללי שימור:
תדביק בע"מ
ישראל אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ
וולקן תעשיות רכב בע"מ
וורלד גרופ קפיטל ) (58בע"מ
חסין אש  -חברה למוצרים קרמיים ) (1990בע"מ
יונידרס השקעות בע"מ
תיא תקשורת בע"מ
פסיפיקה אחזקות בע"מ
שדות נפט חיפושים ) - (1992שותפות מוגבלת
מאגמה תעשיות )אילום( בע"מ
המילניום השלישי  -תיירות ונופש החזקות בע"מ
מילומור בע"מ
חברות דואליות:
מאינד סי.טי.אי בע"מ
סטארלימס טכנולוגיות בע"מ
מטאלינק בע"מ
וריפון הולדינגס אינק.
אחר:
דור כימיקלים בע"מ
) (3חברות אג"ח שנמחקו:
פידיון מוקדם:
אדר )מ.פ (.מכשירים פיננסים בע"מ
התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב בע"מ
טראס השקעות בע"מ
קשת אגרות חוב בע"מ
רם אגרות חוב בע"מ
אשל אגרות חוב שקליות בע"מ
הפיכה לחברת מניות:
קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות בע"מ
פידיון סופי:
מטבעות עולם בע"מ
כוכב עולם מוצרי השקעה בע"מ
בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
אחר:
מגדלי דיידלנד בע"מ
דויסבורג הולדינג )לוקסמבורג( אס.אייי
אמריס אחזקות בע"מ

25.3.2010

18.4.2010
10.5.2010
22.6.2010
15.9.2010
19.9.2010
19.12.2010
26.12.2010

13
2

)(3

)(4

46

107
38
758

הפכה מחברת אג"ח לחברת מניות

הפכה לחברת אג"ח
הפכה לחברת אג"ח
הפכה לחברת אג"ח
הפכה לחברת אג"ח

3.1.2010
3.1.2010
3.1.2010
3.1.2010
3.1.2010
12.5.2010
28.12.2010

תעודות סל  -מיזוג ב"קסם סל ומוצרים"
תעודות סל  -מיזוג ב"קסם סל ומוצרים"
תעודות סל  -מיזוג ב"קסם סל ומוצרים"
תעודות סל  -מיזוג ב"קסם סל ומוצרים"
תעודות סל  -מיזוג ב"קסם סל ומוצרים"
מיזוג ב"אלביט מערכות" )  -חברה בורסאית(
מיזוג ב"טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בימ" )חברה פרטית(

29.1.2010
29.1.2010
29.1.2010
29.1.2010
29.1.2010
29.1.2010
29.1.2010
19.2.2010
7.5.2010
7.5.2010
28.7.2010
7.10.2010

הפכה לחברת אג"ח

7.2.2010
6.4.2010
14.6.2010
15.7.2010
14.4.2010

שימור ומינוי מפרק זמני לחברה

אי בהירות בענייני החברה
אי פרסום דו"חות כספיים
אי בהירות בענייני החברה

מיזוג

הסדר נושים

אג"ח מובנות

14.2.2010
18.8.2010
31.8.2010
15.9.2010
1.10.2010
29.11.2010

אג"ח מובנות
אג"ח מובנות
אג"ח מובנות

25.3.2010

בעקבות רישום למסחר של מניות

23.3.2010
1.10.2010
1.11.2010

אג"ח מובנות
אג"ח מובנות

7.5.2010
8.10.2010
11.12.2010

חברה בפירוק
שימור
חברה בפירוק

) (4חברות אג"ח למוסדיים שנמחקו:
פידיון סופי:
י.ת .אפריל פיננסים בע"מ
פידיון מוקדם:
ג'י.פי.אם .מדריכים מסווגים )ניהול ושיווק( בע"מ

10.8.2010

חברה לא-בורסאית

9.11.2010

חברה לא-בורסאית

) (5כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
הפיכה לחברת אג"ח:
תדביק בע"מ
ישראלום נכסים בע"מ
ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ
גירון פיתוח ובניה בע"מ
ש .שלמה החזקות בע"מ

29.1.2010
18.4.2010
10.5.2010
19.9.2010
28.12.2010

עקב מחיקת מניות
עקב מחיקת מניות
עקב מחיקת מניות
עקב מחיקת מניות
עקב מחיקת מניות

) (6כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
הפיכה לחברת אג"ח רצף מוסדיים:
גאון אגרו תעשיות בע"מ

15.9.2010

עקב מחיקת מניות

) (7כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג"ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת .2010

