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הענף
(6) 

חברות חדשות2019סוף 
(1)

חברות שנמחקו
(2)

2020סוף דצמבר 

817בנקים

77ביטוח

223124שירותים פיננסים

47250ביומד

7514386טכנולוגיה

652166מסחר ושירותים

892586ן ובנייה"נדל

60161תעשיה

421340השקעה ואחזקות

272128אנרגיה וחיפושי נפט

4423017455כ חברות מניות"סה

85ח בלבד"חברות אג
(3)

6
(4)

784

255ח למוסדיים בלבד"חברות אג
(5)

327

819ח מובנות"תעודות מטבע ואג, קרנות סל, מנפיקות תעודות סל

5604227575כ חברות בורסאיות"סה

:הערות לטבלה

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

:חברות דואליות

6.2.2020(זרה). ביומיקס אינק

15.6.2020מ"ויליפוד אינטרנשיונל בע.ג

ח"שהפכה לחברת אג" ארקו החזקות"מיזגה לתוכה את 24.12.2020(זרה)ארקו קורפ 

: חברות מניות שנמחקו (2)

:הצעות רכש

 (חברה בורסאית)" לפידות קפיטל"י בעלת השליטה "הצעת רכש ע16.3.2020מ"סאני אלקטרוניקה בע

ח"הפכה לחברת אגMeijer Realty Partners Invest B.Vי "הצעת רכש ע30.3.2020 מ"פי השקעות בע.אר.אם

ח" הפכה לחברת אגAS8888 LLCי "הצעת רכש ע11.6.2020מ"ספיר קורפ בע

(חברה בורסאית)" אילקס מדיקל" "הצעת רכש חליפין ע30.6.2020מ"מדטכניקה בע

"איי.אר.איי"י "הצעת רכש ע22.9.2020מ"המכון לחקר האנטרנט בע

(חברה בורסאית)" מזרחי טפחות"י בנק "הצעת רכש ע1.10.2020בנק אגוד לישראל

ח"הפכה לחברת אג, (חברה בורסאית)" קבוצת אשטרום"י "הצעת רכש ע4.11.2020מ"אשטרום נכסים בע

:מיזוג

Meridian Bioscience Inc- מיזוג ב4.5.2020מ"אקסלנז ביוסיינס בע

(חברה בורסאית)" ישראל קנדה"מיזוג ב16.7.2020מ"מנרב פרויקטים בע

שנרשמה למסחר (זרה)" ארקו קורפ"מיזוג ב24.12.2020מ"ארקו החזקות בע

:כללי שימור

28.1.2020מ"שמן משאבי נפט וגז בע

31.1.2020מ"רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע'ג

דואלית:

13.2.2020מ"רדהיל ביופארמה בע
20.5.2020מ"ננו דיימנשן בע

(בורסאיות)" אלטשולר שחם גמל"ו" לפידות קפיטל"י "נרכשה ע- הסדר 20.1.2020מ"ישראל להשקעות בע-אפריקה

ח"הפכה לחברת אג. הסדר6.2.2020מ"גבאי מניבים ופיתוח בע

:ח בלבד שנרשמו למסחר ללא גיוס הון"כולל חברות אג (3)

:ח"הפיכה לחברת אג

בעקבות מחיקת מניות6.2.2020מ"גבאי מניבים ופיתוח בע

בעקבות מחיקת מניות30.3.2020 מ"פי השקעות בע.אר.אם

בעקבות מחיקת מניות11.6.2020מ"ספיר קורפ בע

בעקבות מחיקת מניות4.11.2020מ"אשטרום נכסים בע

בעקבות מחיקת מניות24.12.2020מ"ארקו החזקות בע

:ח שנמחקו"חברות אג (4)

:פידיון מוקדם

26.2.2020מ"גרופ בע. או.די.איי

1.6.2020מ"חברה לדלק בע-טן

14.7.2020(חברה זרה)סי .אר.איי.יו

17.9.2020מ"אינטר גרין בע

:ח למוסדיים שנמחקו"חברות אג (5)

הפיכה לחברת מניות

בעקבות הנפקת מניות23.8.2020מ"בע (2006)מימון ישיר מקבוצת ישיר 

:פידיון סופי

13.3.2020מ"משאב יזום ופיתוח בע

27.12.2020מ"בע (עשה זאת בעצמך)הום סנטר 

.2020ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת "כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג (6)

2020, התפתחות מספר החברות הבורסאיות: 6לוח 


