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2016סוף דצמבר 

1010בנקים

77ביטוח
13112שירותים פיננסים

57255ביומד
754475טכנולוגיה

662167מסחר ושירותים
932590בינוי וחקלאות, ן"נדל

71269תעשיה
50347השקעה ואחזקות

1919נפט
461818451כ חברות מניות"סה

70ח בלבד"חברות אג
(3)

10(4)872

233ח למוסדיים בלבד"חברות אג
(5)

323

2323ח מובנות"תעודות מטבע ואג, מנפיקות תעודות סל

5772129569כ חברות בורסאיות"סה

:הערות לטבלה

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

:חברות דואליות

12.1.2016.אביליטי אינק
16.2.2016מ"מטומי מדיה גרופ בע
6.4.2016מ"פוינטר טלוקיישן בע

הפכה לחברת מניות במסגרת הסדר 22.12.2016(זרה)מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי 

:אחר

הבורסאית" פוינטר"פיצול מ20.6.2016מ"קבוצת שגריר שירותי רכב בע
: חברות מניות שנמחקו (2)

:הצעות רכש

ח"הפכה לחברת אג8.1.2016מ"בע (י.ח)ב "נץ ארה
16.5.2016מ"בע(.פ.ב)שפע הצלחה לוגיסטיקה 

14.6.2016מ"אקסלנס השקעות בע
22.11.2016מ"כתר הוצאה לאור בע

:מיזוג

"מלאנוקס"מוזגה ב, דואלית25.2.2016מ"יפ סמיקונדקטור בע'איזיצ
NESTLE S.A-מיזוג ב20.4.2016מ"אסם השקעות בע

"קבוצת לוזון"מיזוג ב22.7.2016מ"דורי בניה בע.א
"קוויני נכסים וניהול מיזוג"מיזוג ב29.8.2016מ"בע' נדלנס

Ambu A/S-מיזוג ב5.10.2016מ"ויו מדיקל בע.טי.אי
Emerge Resources Inc- מיזוג ב1.12.2016מ"ווקסיל ביו בע
:כללי שימור

)בפירוק, הון+ שווי 25.3.2016מ"בע (סטאר מערכות בטחוניות)אס .די.אס 21.5.2016-ח להמרה נפדו ב"אג )
דואלית

28.1.2016מ"סיליקום בע
25.5.2016מ"איתוראן איתור ושליטה בע
ח"הפכה לחברת אג, הסדר11.9.2016מ"אלון רבוע כחול ישראל בע

:אחר

הסדר נושים+פירוק17.1.2016מ"אלווריון בע

ח"הפכה לחברת אג, הסדר31.3.2016מ"אידיבי חברה לפתוח בע
הסדר19.6.2016מ"פרופיט תעשיות בניה בע

הסדר26.12.2016מ"אורתם סהר בע
:ח שנרשמו למסחר ללא גיוס הון"כולל חברות אג (3)

:ח"הפיכה לחברת אג

עקב מחיקת מניות8.1.2016מ"בע (י.ח)ב "נץ ארה
עקב מחיקת מניות31.3.2016מ"אידיבי חברה לפתוח בע

עקב מחיקת מניות11.9.2016מ"אלון רבוע כחול ישראל בע
:ח שנמחקו"חברות אג (4)

:פידיון מוקדם

29.6.2016מ"דיור מוגן בע- אחוזת בית רעננה 

29.9.2016מ"כארמור פתרונות משולבים לרכב בע
:פידיון סופי

29.11.2016מ"הכשרה החזקות ביטוח בע
:אחר

הסדר30.3.2016(זרה)וי .סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ
"מליסרון"ח "החלפה באג8.5.2016מ"ישראל השקעות בע-בריטיש

הסדר27.6.2016מ"ן בע"רוזבאד נדל
הסדר7.7.2016מ"ן בע"סקורפיו נדל

הפכה לחברת מניות, הסדר21.12.2016(זרה)מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי 
:ח למוסדיים שנמחקו"חברות אג (5)

:פידיון סופי

1.7.2016מ"כלל חברה לביטוח בע
25.9.2016(בורסאית-לא)מ " מכשירים פיננסים בע1כפיר 

14.12.2016מ"יצחקי מחסנים בע
.2016ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת "כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג (6)

2016, התפתחות מספר החברות הבורסאיות: 6לוח 


