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סה"כ חברות בורסאיות
הערות לטבלה:
( )1כולל חברות מניות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
חברות דואליות:
29.1.2018
מדלי קפיטל (זרה)
מיזגה לתוכה את "פרוטרום" שנמחקה מהמסחר
9.10.2018
איי.אפ.אפ (זרה)
29.10.2018
אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי (זרה)
אחר:
מיזוג "קרדן" יזמות" בחברה ,ורישום למסחר במקומה
11.07.2018
קרדן ישראל בע"מ
( )2חברות מניות שנמחקו:
הצעות רכש:
הצעת רכש ע"י בעלי השליטה
19.2.2018
חוף גיא בע"מ
הצעת רכש ע"י "קבוצת אשטרום" (חברה בורסאית) ,הפכה לחברת אג"ח
18.3.2018
אשדר חברה לבניה בע"מ
הצעת רכש ע"י "קבוצת דלק" (חברה בורסאית) ,הפכה לחברת אג"ח
16.10.2018
דלק מערכות אנרגיה בע"מ
הצעת רכש ע"י בעלי השליטה
6.11.2018
קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות בע"מ
הצעת רכש ע"י בעלי השליטה ,הפכה לחברת אג"ח
13.11.2018
קבוצת נץ בע"מ
הצעת רכש ע"י בעל השליטה
18.11.2018
אייביטרנס בע"מ
מיזוג:
מיזוג ב"קרדן ישראל" שנרשמה למסחר
11.07.2018
קרדן יזמות ( )2011בע"מ
מיזוג בחברת הבת "מ.ט.י ווירלס" הנסחרת בלונדון ()AIM
22.08.2018
מ.ט.י .מחשבים ושרותי תוכנה ( )1982בע"מ
מיזוג ב-איי.אפ.אפ (זרה) שנרשמה למסחר
9.10.2018
פרוטרום תעשיות בע"מ (דואלית)
מיזוג ב"פפסיקו"
20.12.2018
סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ (דואלית)
מיזוג ב"מדטרוניק"
23.12.2018
מזור רובוטיקה בע"מ (דואלית)
כללי שימור:
25.3.2018
א.לוי השקעות ובנין בע"מ
25.3.2018
אדן תגליות אנרגיה בע"מ
25.3.2018
גפן השקעות ביומד בע"מ
סינמה נאמנויות השקעות בסרטים  -שותפות מוגבלת 25.3.2018
25.3.2018
צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ
9.5.2018
מעין ונצ'ורס בע"מ
30.7.2018
אי-אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ
30.7.2018
ארגמן תעשיות בע"מ
דואלית
22.1.2018
ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ
12.2.2018
מיילן אן.וי (זרה)
9.8.2018
תראפיקס ביוסיינסס בע"מ
15.8.2018
אינטק פארמה בע"מ
30.10.2018
קולפלנט אחזקות בע"מ
( )3כולל חברות אג"ח שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
הפיכה לחברת אג"ח:
עקב מחיקת מניות
18.3.2018
אשדר חברה לבניה בע"מ
העברה מרצף מוסדיים למסחר הרגיל
7.6.2018
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
עקב מחיקת מניות
16.10.2018
דלק מערכות אנרגיה בע"מ
עקב מחיקת מניות
13.11.2018
קבוצת נץ בע"מ
העברה מרצף מוסדיים למסחר הרגיל
9.12.2018
שמוס (זרה)
( )4חברות אג"ח שנמחקו:
פידיון מוקדם:
22.5.2018
גינדי השקעות  1בע"מ
פידיון סופי:
30.9.2018
הוט-מערכות תקשורת בע"מ
2.12.2018
דלק מערכות אנרגיה בע"מ
25.12.2018
אלרן (ד.ד ).השקעות בע"מ
אחר:
הסדר
27.2.2018
ליטו גרופ בע"מ
הסדר
16.9.2018
אלרן נדל"ן בע"מ
( )5חברות אג"ח למוסדיים שנמחקו:
הפיכה לחברת מניות:
הנפקת מניות
20.2.2018
פתאל החזקות ( )1998בע"מ
העברה למסחר הרגיל:
7.6.2018
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
9.12.2018
שמוס (זרה)
פידיון סופי:
19.12.2018
בי.סי.אר.אי-בראק קפיטל ריל אסטייט איווסט (זרה)
25.12.2018
אריסון החזקות ( )1998בע"מ
( )6מנפיקות מכשירים פיננסים שנמחקו:
פידיון סופי:
אג"ח מובנות
19.8.2018
גלובל פיננס ג'י.אר  8בע"מ
רפורמה בשוק מוצרי המדדים  -הפיכת תעודות סל לקרנות סל:
17.12.2018
הראל סל בע"מ
17.12.2018
פסגות מוצרי מדדים בע"מ
17.12.2018
פסגות תעודות סל בע"מ
17.12.2018
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ
17.12.2018
קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ
17.12.2018
תכלית אינדקס סל בע"מ
17.12.2018
תכלית גלובל בע"מ
17.12.2018
תכלית דולר עולמי בע"מ
17.12.2018
תכלית מורכבות בע"מ
17.12.2018
תכלית תעודות סל בע"מ
רפורמה בשוק מוצרי המדדים  -הפיכת תעודות מטבע לקרנות כספיות:
22.10.2018
תכלית מטבעות בע"מ
20.12.2018
קסם ג'מבו בע"מ
20.12.2018
קסם מטבעות בע"מ
20.12.2018
פסגות התחייבות דולרית סחירה בע"מ
20.12.2018
פסגות תעודות התחייבות מט"ח בע"מ
20.12.2018
פסגות מוצרי מדדים בע"מ
20.12.2018
פסגות מטבעות בע"מ
20.12.2018
פסגות רבעוני בע"מ
20.12.2018
תכלית פקדונות בע"מ
18.1.2019
הראל סל מטבעות בע"מ
( )7כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג"ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת .2018
)(7

חברות חדשות
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