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חברות חדשות2018סוף 
(1)

חברות שנמחקו
(2)

2019סוף דצמבר 

918בנקים

77ביטוח

18422שירותים פיננסים

481346ביומד

723471טכנולוגיה

652166מסחר ושירותים

92290בינוי וחקלאות, ן"נדל

63261תעשיה

471444השקעה ואחזקות

2727אנרגיה וחיפושי נפט
4481117442כ חברות מניות"סה

885ח בלבד"חברות אג
(3)

885

26ח למוסדיים בלבד"חברות אג
(4)

3
(5)

425

7ח מובנות"תעודות מטבע ואג, קרנות סל, מנפיקות תעודות סל
(6)

2
(7)

18

5692130560כ חברות בורסאיות"סה

:הערות לטבלה

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

:חברות דואליות

11.7.2019מ"באטמ תקשורת מתקדמת בע

22.7.2019מ"אנלייבקס תרפיוטיקס בע

שנמחקה מהמסחר" פוינטר"מיזגה לתוכה את 6.10.2019(זרה)פוורפליט 
:אחר

(בורסאית)" יוניטרוניקס"פיצול מ14.3.2019מ"יוטרון בע
: חברות מניות שנמחקו (2)

:הצעות רכש

 (חברה בורסאית)" הכשרת הישוב"י בעלת השליטה "הצעת רכש ע3.6.2019מ"מלונות הכשרת הישוב בע

"יוניון השקעות ופיתוח"י "הצעת רכש ע27.8.2019מ"מקסימה המרכז להפרדת אויר בע

"מעברות אחזקות אגודה שיתופית חקלאית- "אם ' י חב"הצעת רכש ע10.9.2019מ"מוצרי מעברות בע
:מיזוג

(בורסאית)" אקויטל"מיזוג ב27.2.2019מ"ירושלים אויל אקספלוריישן בע. ל.א.ו.י

"רס'קוסמוס ונצ"מיזוג ב8.8.2019מ"אפוסנס בע

"סטולרו"ו" רפאל"מיזוג ב3.9.2019מ"אירונאוטיקס בע

ח למוסדיים בלבד"הפכה לחברת אג. (בורסאית)" צור שמיר"מיזוג ב17.10.2019מ"השקעות פיננסיות בע-ביטוח ישיר

(בורסאית)" מבני תעשיה"מיזוג ב06.11.2019מ"כלכלית ירושלים בע

(בורסאית)" דיסקונט"מיזוג ב3.12.2019("דקסיה ישראל")מ "מוניציפל בנק בע

.ח"הפכה לחברת אג. ADLER REAL ESTATE-מיזוג ב12.12.2019מ"או גרופ בע.די.איי
:כללי שימור

4.2.2019מ"י בע'גוליבר אנרג

13.08.2019מ"תמדא בע
דואלית

9.1.2019(זרה)אינק , נבידאה ביופארמסוטיקלס

10.4.2019מ"סיירן בע
17.6.2019מ"אנקיאנו תרפיוטיקס בע

שנרשמה למסחר (זרה)" פוורפליט"מיזוג ב7.10.2019(דואלית)מ "פוינטר טלוקיישן בע
:אחר

הסדר18.7.2019מ"ביטפארמס בע
:ח בלבד שנרשמו למסחר ללא גיוס הון"כולל חברות אג (3)

:ח"הפיכה לחברת אג

עקב מחיקת מניות12.12.2019מ"או גרופ בע.די.איי
:ח שנמחקו"חברות אג (4)

:פידיון מוקדם

25.2.2019מ"בע (2012)ן החזקות "אפריל נדל-ה.נ.א

31.3.2019(זרה)וזן נכסים לימיטד 'צ

1.7.2019מ"קבוצת נץ בע

21.7.2019(זרה)י נכסים לימיטיד 'ג.סי.וו

10.10.2019מ"ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע

8.12.2019מ"נסי ירושלים בע'מלון רג

29.12.2019מ"דרבן השקעות בע
:אחר

הסדר31.12.2019 (זרה). אורבנקורפ אינק
:ח למוסדיים בלבד שנרשמו למסחר ללא גיוס הון"כולל חברות אג (5)

:ח"הפיכה לחברת אג

עקב מחיקת מניות17.10.2019מ"השקעות פיננסיות בע-ביטוח ישיר
:ח למוסדיים שנמחקו"חברות אג (6)

:העברה למסחר הרגיל

ח"הנפקת אג24.6.2019מ"מקורות חברת מים בע
:פידיון סופי

31.3.2019מ"הראל חברה לביטוח בע

7.11.2019מ"שירותי לוויין בע. אס.בי.די
:פידיון מוקדם

30.6.2019מ"בע ( 2011)ד .י.סויטלנד ס
:כולל מנפיקות מכשירים פיננסים שנרשמו למסחר ללא גיוס הון (7)

קרנות חוץ5.8.2019מ"בלקרוק ניהול נכסים אירלנד בע
:מנפיקות מכשירים פיננסים שנמחקו (8)

:פידיון סופי

18.2.2019מ"קסם דולר סע
.2019ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת "כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג (9)

2019, התפתחות מספר החברות הבורסאיות: 6לוח 


