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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2012שנמחקו(2)חדשות(1)2011(6)

1010בנקים

66ביטוח

13511124מסחר ושרותים

12411113נדל"ן, בינוי וחקלאות

188214176תעשיה

10911199השקעה ואחזקות

2121נפט

593347549סה"כ חברות מניות

1896(3)8(5)106חברות אג"ח בלבד

534(4)363חברות אג"ח למוסדיים בלבד
7351470679סה"כ חברות בורסאיות

(1) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
חברות דואליות:

3.5.2012פוטומדקס אינק. (חברה זרה)
19.9.2012באטם תקשורת מתקדמת בע"מ

אחר:
בעקבות מיזוג עם "ביוקנסל טרפ"  14.8.2012ביוקנסל בע"מ

(2) חברות מניות שנמחקו: 
הצעות רכש:
22.1.2012קינג בע"מ

31.1.2012פינרוס החזקות בע"מ
5.2.2012נגב קרמיקה בע"מ

19.2.2012ניסקו פרוייקטים אלקטרוניקה ותקשורת (1999) בע"מ
7.3.2012נביעות - טבע הגליל בע"מ

15.4.2012וואלה תקשורת בע"מ
3.6.2012טמבור בע"מ

24.6.2012אפקון טכנולוגיות בע"מ
15.7.2012אדומים א.ד החזקות בע"מ

הפכה לחברת אג"ח רצף מוסדיים10.10.2012גרנית הכרמל השקעות בע"מ
20.12.2012דנשר (1963) בע"מ

מיזוג:
תעודות סל - מיזוג ב"מבט מדדים"1.1.2012מבט תעודות סל בע"מ

תעודות סל - מיזוג ב"מבט מדדים"1.1.2012מבט תעודות חו"ל בע"מ
תעודות סל - מיזוג ב"מבט מדדים"1.1.2012מבט סל בינלאומי בע"מ

תעודות סל - מיזוג ב"מבט מדדים"1.1.2012מבט-מכשירים פיננסים בע"מ
מיזוג בחברה אמריקאית - .16.2.2012CHI Incסולבר תעשיות בע"מ

מיזוג ב"וואן תוכנה" 19.2.2012טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ
מיזוג ב"נטו מלינדה"1.3.2012ויליגר תעשיות בע"מ

מיזוג ב"נטו מלינדה"1.3.2012טיבון-ויל אחזקות בע"מ
מיזוג ב"אלרון" וב"אר די סי"15.5.2012סטרלינג תקשורת מתקדמת בע"מ

מיזוג ב"א.ה. יעד"2.7.2012אריקום תכנה בע"מ
מיזוג ב"פורטיסימו סולקון" + הפכה לחברת אג"ח8.7.2012סולקון תעשיות בע"מ

מיזוג ב"ביכורי השדה ייעודית"26.7.2012ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאית (2002) בע"
מיזוג ב"ביוקנסל"14.8.2012ביוקנסל טרפויטיקס אינק. (זרה)
מיזוג ב"מליסרון" + הפכה לחברת אג"ח28.9.2012בריטיש ישראל השקעות בע"מ

מיזוג בחברה בבעלות בעלי השליטה 26.12.2012אלעד אירופה בע"מ
מיזוג בחברה בבעלות בעלי השליטה + הפכה לחברת אג"ח30.12.2012הוט - מערכות תקשורת בע"מ

כללי שימור:
שווי+הון. הפכה לחברת אג"ח5.1.2012אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ

שווי26.1.2012ג'ונו קפיטל בע"מ
שווי26.1.2012קיסריה השקעות בע"מ

הפכה לחברת אג"ח26.1.2012ליטו גרופ בע"מ שווי+הון.
שיעור20.7.2012ב.ס.ר הנדסה ופיתוח בע"מ

שיעור20.7.2012זוקו שילובים בע"מ
בע"מ הון20.7.2012טי.אר.די אינסטרומ.

שווי+שיעור20.7.2012כמיפל בע"מ
שווי20.7.2012קרדן טכנולוגיות בע"מ

(בי קונטקט) שווי+הון20.7.2012ריל אימג'ינג החזקות בע"מ 
הפכה לחברת אג"ח26.7.2012בוימלגרין קפיטל בע"מ שווי+שיעור+הון.
הפכה לחברת אג"ח9.8.2012אלרן (ד.ד.) נדל"ן בע"מ שווי+שיעור+הון.

חברות דואליות:
17.4.2012פוינטר טלוקיישן בע"מ

מיזוג ב-6.6.2012AVAYAרדויז'ן בע"מ
13.12.2012בלופניקס פתרונות בע"מ

אחר:
הפכה לחברת אג"ח4.5.2012לגנא הולדינגס בע"מ + חברה בפירוק
חברה בפירוק9.5.2012אנגל אירופה בע"מ

הסדר ופידיון סופי אג"ח להמרה + הפכה לחברת אג"ח1.7.2012ב.ס.ר פרוייקטים בע"מ
חברה בפירוק20.11.2012דוראה השקעות ופיתוח בע"ה

חברה בהסדר6.12.2012דלק נדל"ן בע"מ

(3) חברות אג"ח שנמחקו:
פידיון מוקדם:

19.2.2012קמור מוטורס בע"מ
אג"ח מובנות19.3.2012גליליאן גלובל פיננס ג'י.אר 6 בע"מ

20.3.2012פינדון אורבן לופטס. פי אל סי (חברה זרה)
3.4.2012אר.או פיוצ'ר (חברה זרה)

מינוי כונס נכסים ומפרק זמני10.5.2012נאות הפיסגה מודיעין עילית בע"מ
13.9.2012סולקון תעשיות בע"מ
אג"ח מובנות23.10.2012שחרית הנפקות בע"מ

28.10.2012אדמה הולדינג פאבליק לימיטד (זרה)
פידיון סופי:

26.2.2012אלמוג ים סוף החזקות בע"מ
31.5.2012ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ
אג"ח מובנות4.9.2012גלובל פיננס ג'י.אר. 5 בע"מ

מיזוג:
תעודות סל - מיזוג ב"מבט מדדים"1.1.2012מיטב שקל בע"מ

תעודות סל - מיזוג ב"מבט מדדים"1.1.2012מיטב מדדים בע"מ
מיזוג ב"דיסקונט מנפיקים"8.11.2012דיסקונט משכנתאות הנפקות בע"מ

אחר:
חברה בכינוס נכסים1.1.2012ג'י.אם.אף לימיטד (חברה זרה)

מינוי מפרק זמני5.1.2012דנירקו בע"מ
מינוי מפרק קבוע1.4.2012סיביל ג'רמני פאבליק קו.לימיטיד (חברה זרה)

מינוי מפרק קבוע1.4.2012סיביל יורופ פאבליק קו.לימיטד (חברה זרה)

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

30.6.2012גאון אגרו תעשיות בע"מ
15.9.2012גדות מיכליות ומאגרים לחימיקלים בע"מ

2.10.2012תשלוז פיננסים בע"מ
31.10.2012פ.י.ב.י בית השקעות בע"מ

30.11.2012ר.ג'י.איי אינטרנשיונל לימיטד (זרה) 

(5) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
הפיכה לחברת אג"ח:

עקב מחיקת מניות5.1.2012אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ
עקב מחיקת מניות26.1.2012ליטו גרופ בע"מ

עקב מחיקת מניות8.7.2012סולקון תעשיות בע"מ
פידיון סופי אג"ח להמרה 1.7.2012ב.ס.ר פרוייקטים בע"מ
עקב מחיקת מניות26.7.2012בוימלגרין קפיטל בע"מ
עקב מחיקת מניות9.8.2012אלרן (ד.ד.) נדל"ן בע"מ

עקב מחיקת אג"ח להמרה28.9.2012בריטיש ישראל השקעות בע"מ
עקב מחיקת מניות30.12.2012הוט - מערכות תקשורת בע"מ

הפיכה לחברת אג"ח רצף מוסדיים:
עקב מחיקת מניות4.5.2012לגנא הולדינגס בע"מ

עקב מחיקת מניות10.10.2012גרנית הכרמל השקעות בע"מ

(6) כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג"ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת 2012.

2012 התפתחות מספר החברות הבורסאיות,


