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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2013שנמחקו(2)חדשות(1)2012(6)

1010בנקים
617ביטוח
582357ביומד

812479טכנולוגיה
901784מסחר ושרותים

11311102נדל"ן, בינוי וחקלאות
821875תעשיה

79673השקעה ואחזקות(7)
2121נפט

540739508סה"כ חברות מניות(7)
1270(3)9(5)73חברות אג"ח בלבד (8)

331(4)34חברות אג"ח למוסדיים בלבד
329(5)32מנפיקות תעודות סל, תעודות מטבע ואג"ח מובנות

6791657638סה"כ חברות בורסאיות

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

21.8.2013אופקו הלת' אינק. (זרה)
27.10.2013אלומיי קפיטל בע"מ

במקום "פריגו (הישנה)" דואלית שמוזגה ונמחקה22.12.2013פריגו (החדשה) (זרה)
(2) חברות מניות שנמחקו: 

הצעות רכש:
13.1.2013אלגו השקיה בע"מ

הפכה לחברת אג"ח13.1.2013אלעד קנדה אינק. (זרה)
28.1.2013ליגד השקעות ובנין בע"מ

27.2.2013ענני תקשורת בע"מ
הפכה לחברת אג"ח2.5.2013"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

26.5.2013סינופסיס בע"מ
9.7.2013טמפו תעשיות בירה בע"מ

29.9.2013קלרום רכב וציוד הנדסי בע"מ
3.11.2013יקבי ברקן בע"מ

22.12.2013בירי בראשי עבודות עפר פיתוח ותשתית כבישים בע"מ
מיזוג:

מיזוג ב-10.2.2013NCRריטליקס בע"מ (דואלית)
מיזוג ב"יינות ביתן"11.2.2013ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ

מיזוג ב"תדאה"8.8.2013מולודן בע"מ
מיזוג בטי.אל.ג'י.אל.אם ו-1.9.2013Baxter Healthcareפלואוסנס מדיקל בע"מ

מיזוג ב"אופקו"2.9.2013פרולור ביוטק אינק. (דואלית, זרה)
מיזוג ב"אקסס איי.אי"+הפיכה לחברת אג"ח10.11.2013כלל תעשיות בע"מ

מיזוג ב"פריגו (החדשה)" (דואלית)22.12.2013פריגו (הישנה) (זרה) (דואלית)
כללי שימור:

שווי25.1.2013חיון מחשבים בע"מ
שווי25.1.2013קבוצת כרמל השקעות בע"מ

שווי, הפכה לחברת אג"ח25.1.2013רוטקס (1980) בע"מ
שווי+הון27.1.2013אפליקיור טכנולוגיות בע"מ

אי פרסום דו"חות כספיים1.2.2013פיננסיטק בע"מ
אי פרסום דו"חות כספיים + הפכה לחברת אג"ח3.5.2013גול פרטנרס בע"מ

אי פרסום דו"חות כספיים + הפכה לחברת אג"ח3.5.2013פולאר השקעות בע"מ
הון+חברה בפירוק10.7.2013אורן השקעות (א.א.א.) בע"מ

שיעור24.7.2013סולומון אחזקות בע"מ
שווי+שיעור24.7.2013טלכור טלקום בע"מ

אי פרסום דו"חות כספיים + פירוק3.10.2013גראנדליק (ישראל) בע"מ (רבינטקס)
אי פרסום דו"חות כספיים + פירוק3.10.2013לנדמארק גרופ בע"מ

חברות דואליות:
4.4.2013סימטרון בע"מ

1.9.2013מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ
אחר:

הסדר, הפכה לחברת אג"ח19.3.2013התכוף תעשיות (מקבוצת ברנד) בע"מ
חברה בפירוק25.4.2013אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ

חברה בפירוק25.4.2013רילון בע"מ
חברה בפירוק23.12.2013מטיס קפיטל בע"מ

פידיון סופי אג"ח להמרה:
חברה בפירוק2.6.2013דיגל השקעות ואחזקות בע"מ
חברה בפירוק18.8.2013סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ

הפכה לחברת אג"ח30.9.2013טאו תשואות בע"מ - חברה בפרוק
חברה בפירוק19.12.2013א.פ.ס.ק תעשיות בע"מ

(3) חברות אג"ח שנמחקו:
פידיון מוקדם:

17.3.2013אלעד קנדה אינק. (זרה)
8.8.2013ב.ס.ר פרוייקטים בע"מ
15.8.2013יפנאוטו החזקות בע"מ

29.12.2013קרגל בע"מ
31.12.2013יורו טרייד נדל"ן בינלאומי (י.נ.ב) בע"מ

פידיון סופי:
1.3.2013קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ (שיכון דיירים)

3.10.2013ליטו נדל"ן בע"מ
9.10.2013גול פרטנרס בע"מ

31.12.2013תדביק בע"מ
הפיכה לחברת מניות:

עקב הנפקת מניות1.8.2013מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ
אחר:

אי פרסום דו"חות כספיים + חברה בפירוק2.5.2013אקסום בע"מ
הסדר26.6.2013שפיר פרויקטים בע"מ

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

4.4.2013קמור אירופה בע"מ
31.5.2013לגנא הולדינגס בע"מ

25.8.2013גרנית הכרמל השקעות בע"מ
(5) מנפיקות מכשירים פיננסים שנמחקו:

פידיון סופי:
אג"ח מובנות4.12.2013פיקס איי 2 יורו בע"מ

פידיון מוקדם:
תעודות מטבע19.12.2013פז - פקדון זר בע"מ

תעודות מטבע23.12.2013פז - פיקדון זר 2 בע"מ
(6) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:

הפיכה לחברת אג"ח:
עקב מחיקת מניות13.1.2013אלעד קנדה אינק. (זרה)
עקב מחיקת מניות25.1.2013רוטקס (1980) בע"מ

הסדר, "הנפקת" אג"ח ומחיקת אג"ח להמרה19.3.2013התכוף תעשיות (מקבוצת ברנד) בע"מ
עקב מחיקת מניות2.5.2013"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

עקב מחיקת מניות3.5.2013גול פרטנרס בע"מ
עקב מחיקת מניות3.5.2013פולאר השקעות בע"מ
עקב פידיון סופי אג"ח להמרה30.9.2013טאו תשואות בע"מ
עקב מחיקת מניות10.11.2013כלל תעשיות בע"מ

(7) סיווג מחדש בהתאם לפתיחת ענפי טכנולוגיה וביומד שהושקו בנובמבר 2012. כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג"ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת 2013.
(8) החל משנת 2013 הועברו 9 מנפיקות תעודות הסל ממצבת חברות המניות לקבוצת מנפיקות המכשירים הפיננסיים.

(9) החל משנת 2013 הועברו 23 מנפיקות תעודות הפקדון ואג"ח מובנות ממצבת חברות האג"ח לקבוצת מנפיקות המכשירים הפיננסיים.

התפתחות מספר החברות הבורסאיות, 2013


