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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2011שנמחקו(2)חדשות(1)2010(6)

99בנקים

927ביטוח

144412136מסחר ושרותים

1345129נדל"ן, בינוי וחקלאות

193410187תעשיה

10522105השקעה ואחזקות

19120נפט

6131131593סה"כ חברות מניות
10106(3)9(5)107חברות אג"ח בלבד

371236חברות אג"ח למוסדיים בלבד
7572143735סה"כ חברות בורסאיות

(1) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
חברות דואליות:
2.3.2011סימטרון בע"מ

13.3.2011לייבפרסון אינק. (חברה זרה)

אחר:
פיצול מ"קרדן אן.וי"6.10.2011קרדן יזמות (2011) בע"מ

(2) חברות מניות שנמחקו: 
הצעות רכש:

הפכה לחברת אג"ח23.1.2011כלל פיננסים בע"מ
10.2.2011מאגרי בניה בע"מ

17.3.2011ורדינון טקסטיל בע"מ
15.6.2011אן.אם.סי יונייטד אנטרטיינמט בע"מ

הפכה לחברת אג"ח28.8.2011הכשרה החזקות ביטוח בע"מ
9.10.2011מיני ליין בע"מ

הפכה לחברת אג"ח7.11.2011גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ
22.11.2011ארלדן השקעות בע"מ
30.11.2011אלול תמארינד בע"מ
הפכה לחברת אג"ח8.12.2011קמור מוטורס בע"מ

הצעת רכש למניות ופדיון סופי לאג"ח12.12.2011חסון פ.ע. בע"מ
28.12.2011פיתקית מפעלי הדפסה בע"מ

30.12.2011ולפמן תעשיות בע"מ

מיזוג:
מיזוג ב"כלכלית ירושלים" והפיכה לחברת אג"ח8.2.2011דרבן השקעות בע"מ

מיזוג ב"סלקום"4.9.2011נטוויז'ן בע"מ
מיזוג ב-Newport Corporation והפיכה לחברת אג"ח9.10.2011אופיר אופטרוניקה בע"מ

מיזוג ב-China National Chemical Corporation והפיכה לחברת אג"ח19.10.2011מכתשים-אגן תעשיות בע"מ
מיזוג ב"ישרס" והפיכה לחברת אג"ח.20.11.2011אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ

מיזוג ב-12.12.2011Tycoויסוניק בע"מ
מיזוג ב-"שחף צוקר ייעודית"28.12.2011ראש טוב תעשיות תוכנה בע"מ

כללי שימור:
אי פרסום דו"חות כספיים6.1.2011נידר חברה לבנין ופיתוח בע"מ

מינוי מפרק זמני לחברה11.3.2011ויטה-פרי הגליל בע"מ
אי פרסום דו"חות כספיים9.5.2011.די.ג.סי גרופ בע"מ

מינוי מפרק זמני לחברה30.11.2011לידקום אינטגרייטד סולושונס בע"מ

פידיון סופי אג"ח להמרה:
הפכה לחברת אג"ח31.05.2011הכשרה חברה לביטוח בע"מ
31.07.2011איי.טי.אל אופטרוניקס בע"מ

חברות דואליות:
מיזוג ב- 6.7.2011Essilor International SAשמיר תעשיות אופטיקה בע"מ (דואלית)

9.10.2011ג'קדה בע"מ
מיזוג ב-Citi Venture Capital International.23.10.2011נס טכנולוג'יס אינק. (חברה זרה)

1.12.2011מגל מערכות בטחון בע"מ
מיזוג ב-GTCR 4.12.2011פאנדטק בע"מ 

(3) חברות אג"ח שנמחקו:
פידיון מוקדם:

28.2.2011אוסיף מזרח אירופה בע"מ
אג"ח מובנות10.6.2011עצמון אג"ח בע"מ

אג"ח מובנות12.7.2011שחרית שוקי הון בע"מ (אקספרט הנפקות)
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11.12.2011אופיר אופטרוניקה בע"מ

פידיון סופי:
31.3.2011אוברלנד דיירקט (ישראל) בע"מ

30.5.2011גלובוס מקס בע"מ
31.10.2011אמפא קפיטל בע"מ

אג"ח מובנות5.12.2011פסגות פלטינום מוצרים מובנים בע"מ

אחר:
הסדר חוב26.9.2011אספן נדל"ן בע"מ

החלפת אג"ח29.12.2011אוסיף השקעות בע"מ

(4) חברות אג"ח למוסדיים שנמחקו:
פידיון מוקדם:

14.4.2011ב.גאון קמעונאות וסחר בע"מ

פידיון סופי:
30.6.2011איטונג תעשיות בע"מ

(5) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
הפיכה לחברת אג"ח:
עקב מחיקת מניות23.1.2011כלל פיננסים בע"מ

עקב מחיקת מניות8.2.2011דרבן השקעות בע"מ
עקב פידיון סופי אג"ח להמרה31.05.2011הכשרה חברה לביטוח בע"מ
עקב מחיקת מניות28.8.2011הכשרה החזקות ביטוח בע"מ

עקב מחיקת מניות9.10.2011אופיר אופטרוניקס בע"מ
עקב מחיקת מניות19.10.2011מכתשים-אגן תעשיות בע"מ
עקב פקיעת אופציות למניות7.11.2011גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ
עקב מחיקת מניות20.11.2011אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ

עקב מחיקת מניות8.12.2011קמור מוטורס בע"מ
עקב מחיקת מניות29.12.2011ב.ס.ר פרוייקטים בע"מ

(6) כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג"ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת 2011.


