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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2014שנמחקו(2)חדשות(1)2013(7)

1010בנקים
77ביטוח

1111שירותים פיננסים
54351ביומד

83776טכנולוגיה
73667מסחר ושרותים

10341097נדל"ן, בינוי וחקלאות
752473תעשיה

7111260השקעה ואחזקות
2121נפט

508742473סה"כ חברות מניות
2069(3)19(5)70 חברות אג"ח בלבד

232(4)313חברות אג"ח למוסדיים בלבד
326(6)29מנפיקות תעודות סל, תעודות מטבע ואג"ח מובנות

6382967600סה"כ חברות בורסאיות

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

הסדר חוב, היתה חברת אג"ח27.11.2014פלאזה סנטרס אן.וי (זרה)
אחר:

היתה חברת אג"ח12.5.2014אי די בי חברה לפיתוח בע"מ
חברות מניות שנמחקו:  (2)

הצעות רכש:
הפכה לחברת אג"ח28.1.2014קרדן רכב בע"מ

הפכה לחברת אג"ח17.2.2014מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
27.3.2014אשלד בע"מ

1.7.2014קבוצת שחר חדש בע"מ
13.8.2014סמיקום תעשיות בע"מ

במסגרת הסדר נושים20.8.2014אירו-סאט השקעות בע"מ
מיזוג:

מיזוג ב-3.3.2014COVIDIENגיוון אימג'ינג בע"מ (דואלית)
מיזוג ב"דסק"ש"17.3.2014כור תעשיות בע"מ

"מיזוג ב"סיסנת"25.3.2014טסנת בדיקות תוכנה בע"מ
מיזוג ב"סינטק"8.4.2014פילת מדיה גלובל פי.אל.סי (זרה) (דואלית)

הפכה לחברת אג"חמיזוג ב-10.6.2014T3 NORTHאן.טי.אס. אינק. (זרה) (דואלית)
מיזוג ב"ראם החזקות"27.6.2014ת.א.ת. תעשיות בע"מ

מיזוג ב"פיברולן יעודית"16.11.2014פיברולן בע"מ
מיזוג ב"פרוקוגניה"23.12.2014סאן טים גרופ בע"מ

כללי שימור:
שווי, הפכה לחברת אג"ח2.1.2014פטרו גרופ בע"מ

שווי+שיעור24.1.2014אורדע פרינט תעשיות בע"מ
שווי, הפכה לחברת אג"ח24.1.2014אקסטרא פלסטיק בע"מ

שווי+הון24.1.2014יורו גלוב אוברסיז 1968 בע"מ
שיעור, הפכה לחברת אג"ח24.1.2014ליברטי פרופרטיס בע"מ

שווי24.1.2014מ. את מ. כהן חברה לבנין ועבודות ציבוריות בע"מ
שווי24.1.2014נ. פלדמן ובנו בע"מ

שווי+שיעור24.1.2014קליר כימיקלים - יצור ושווק בע"מ
שווי24.1.2014שלדות בע"מ

שווי30.1.2014איי.ג'י.אל. (ש.י. השקעות) בע"מ
שווי+הון2.2.2014לייפוייב בע"מ

דו"חות כספיים, חברה בפירוק2.5.2014סובריין נכסים בע"מ
שווי17.7.2014אדוונטק טכנולוגיות (אי.טי) בע"מ

שווי17.7.2014לידמס פרופרטיס פבליק קומפני לימיטד (זרה)
שווי+שיעור17.7.2014פלייט מדיקל איננוישנס בע"מ
שווי17.7.2014פרו-סיד קרן הון סיכון בע"מ

הון17.7.2014פרימיום פי.איי.אץ אחזקות בע"מ
שווי, הפכה לחברת אג"ח17.7.2014קמן אחזקות בע"מ
שווי, הפכה לחברת אג"ח17.7.2014רוזבאד נדל"ן בע"מ

שווי24.7.2014גילאון השקעות (1979) בע"מ
אחר:

חברה בפירוק2.1.2014מולטימטריקס בע"מ
חברה בפירוק, הפכה לחברת אג"ח24.1.2014בנין חברה להשקעות בע"מ

חברה בפירוק11.3.2014אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (זרה)
חברה בפירוק20.3.2014אייס אוטו דיפו בע"מ

דואלית
31.10.2014טופ אימג' סיסטמס בע"מ

פידיון אג"ח להמרה:
30.3.2014פלג-ניא בע"מ

הפכה לחברת אג"ח9.4.2014ארזים השקעות בע"מ
חברה בפירוק16.4.2014פולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ

חברות אג"ח שנמחקו: (3)
פידיון מוקדם:
30.4.2014יורופורט בע"מ

30.6.2014דלק פטרוליום בע"מ
13.7.2014גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

28.9.2014כלל פיננסים בע"מ
24.12.2014דלק" - חברת הדלק הישראלית בע"מ

פידיון סופי:
16.1.2014בוימלגרין קפיטל בע"מ

28.1.2014יורו גלוב בע"מ 
31.3.2014לנוקס השקעות בע"מ

1.6.2014ברגרואין רזידנטיאל בע"מ (זרה)
31.8.2014מרכנתיל הנפקות בע"מ

3.10.2014פטרו גרופ בע"מ
30.11.2014גמול נדל"ן למגורים בע"מ

הפיכה לחברת מניות:
עקב רישום מניות במסגרת הסדר נושים12.5.2014אי די בי חברה לפיתוח בע"מ

עקב רישום כפול27.11.2014פלאזה סנטרס אן.וי (זרה)
מיזוג:

מיזוג ב"משביר 365" 13.5.2014מועדון 365 בע"מ
אחר:

חברה בפירוק20.3.2014בנין חברה להשקעות בע"מ
הסדר16.7.2014קרן קציר אג"ח להשקעות בע"מ

דו"חות כספיים, חברה בפירוק2.10.2014טאו תשואות בע"מ
חברה בפירוק21.12.2014קמן אחזקות בע"מ

אי בהירות בענייני החברה26.12.2014ישראלום נכסים בע"מ
חברות אג"ח למוסדיים שנמחקו:(4)

פידיון סופי:
1.9.2014אלעד גרופ (זרה)

31.12.2014נורסטאר ישראל בע"מ
כולל חברות אג"ח שנרשמו למסחר ללא גיוס הון: (5)

הפיכה לחברת אג"ח:
עקב מחיקת מניות2.1.2014פטרו גרופ בע"מ
עקב מחיקת מניות28.1.2014קרדן רכב בע"מ

עקב מחיקת מניות24.1.2014אקסטרא פלסטיק בע"מ
עקב מחיקת מניות24.1.2014ליברטי פרופרטיס בע"מ

עקב מחיקת מניות24.1.2014בנין חברה להשקעות בע"מ
עקב מחיקת מניות17.2.2014מלון רג'נסי ירושלים בע"מ

עקב מחיקת אג"ח להמרה9.4.2014ארזים השקעות בע"מ
עקב מחיקת מניות10.6.2014אן.טי.אס. אינק. (זרה)
עקב מחיקת מניות17.7.2014רוזבאד נדל"ן בע"מ
עקב מחיקת מניות17.7.2014קמן אחזקות בע"מ

מעבר מנ.ש.ר למסחר הרציף
מעבר אג"ח מנ.ש.ר למסחר הרגיל20.5.2014א.נ.ה - אפריל נדל"ן החזקות (2012) בע"מ

מנפיקות מכשירים פיננסים שנמחקו: (6)
פידיון סופי:

אג"ח מובנות16.2.2014גלובל פיננס ג'י.אר 2 בע"מ
אג"ח מובנות10.3.2014גלבוע דולר בע"מ

אג"ח מובנות17.4.2014גלילאו אגרות חוב בע"מ
.2014 כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג"ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת (7)

התפתחות מספר החברות הבורסאיות, 2014


