
2021, התפתחות מספר החברות הרשומות בבורסה: 6לוח 
31.12.2021-נכון ל

הענף
(6) 

חברות חדשות2020סוף 
(1)

חברות שנמחקו
(2)

2021סוף דצמבר 

77בנקים

729ביטוח

247130שירותים פיננסים

519258ביומד

92564144טכנולוגיה

691079מסחר ושירותים

868193ן ובנייה"נדל

564258תעשיה

363336השקעה ואחזקות

2727אנרגיה וחיפושי נפט

4559913541כ חברות מניות"סה

033 בלבדTASE UPחברות מניות 

8471378ח בלבד"חברות אג

273723 בלבדTASE UPח "חברות אג

9110ח מובנות"תעודות מטבע ואג, קרנות סל, מנפיקות תעודות סל

57511333655כ חברות בורסאיות"סה

:הערות לטבלה

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

:חברות דואליות

2.2.2021מ"ראדא תעשיות אלקטרוניות בע

5.7.2021מ"שרין טכנולוגיות בע

:אחר

(בורסאית)" סומוטו"פיצול מ22.6.2021מ"נרהטק מדיה בע

 שבלונדוןAIM-א ומחיקת מניות מהמסחר ב"רישום למסחר בת23.8.2021מ"עמיעד מערכות מים בע

(בורסאית)" מנורה מבטחים החזקות"פיצול מ19.9.2021מ"טראלייט בע

: חברות מניות שנמחקו (2)

:הצעות רכש

ח"הפכה לחברת אג,   בעלת השליטה וחורי אליהו בעל ענייןATEי "הצעת רכש ע21.1.2021מ"לידר השקעות בע

 בעלת השליטהCentaurusי "הצעת רכש ע25.11.2021מ"ר קפיטל בע' קסניה ונצ

:מיזוג

(בורסאית)" וואן טכנולוגיות"מיזוג ב7.2.2021מ"בע (1986)טלדור מערכות מחשבים 

(בורסאית)" הפניקס"מיזוג ב4.3.2021מ"הלמן אלדובי בית השקעות בע

Ultra Clean-מיזוג ב4.4.2021מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המ

ח"הפכה לחברת אג, "אסנס תשתיות וביצוע"מיזוג ב11.8.2021מ"קבוצת מנרב בע

"ZOLL Medical"מיזוג עם 20.12.2021מ"איתמר מדיקל בע

:כללי שימור

5.1.2021מ"בע (1961)איי השקעות .י'ג.בי

26.1.2021מ"ויטלה קפיטל בע
15.12.2021מ"קמן קפיטל בע

דואלית:

20.1.2021(זרה)אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק 

21.1.2021מ"מדיגוס בע

5.8.2021מ" די בע3מיטק 

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

:ח"הפיכה לחברת אג

בעקבות מחיקת מניות21.1.2021מ"לידר השקעות בע

בעקבות מחיקת מניות11.8.2021מ"קבוצת מנרב בע

:ח שנמחקו"חברות אג (4)

:פידיון מוקדם

8.3.2021מ"הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע

30.3.2021מ"ארקו החזקות בע

10.3.2021מ"לידר השקעות בע

30.4.2021(זרה)רילייטד פורטפוליו לימיטד 

13.5.2021 .אלעד קנדה אינק

1.12.2021(זרה)ברוקלנד אפריל לימיטד 

31.12.2021(זרה)קורנרסטון פרופרטייס לימיטד 

:הפיכה לחברת מניות

בעקבות הנפקת מניות12.5.2021מ"גד החזקות בע-אב

בעקבות הנפקת מניות22.8.2021מ"בע. ש.אירופה דיוולופמנט צ' ג'חג

:אחר

(בורסאית)" מרכנתיל הנפקות"מיזוג ב4.1.2021מ"מוניציפל הנפקות בע

חברה בפירוק29.4.2021מ"אי די בי חברה לפיתוח בע

(בורסאית)" מזרחי טפחות הנפקות"מיזוג ב15.6.2021מ"אגוד הנפקות בע

: שנמחקוTASE UPח "חברות אג (5)

:פידיון סופי

30.6.2021עיריית רעננה

1.10.2021מ"חברת דואר ישראל בע

:פידיון מוקדם

17.3.2021(זרה, חברה לא בורסאית)עד -סי אל.פי.אס

13.6.2021(זרה, חברה לא בורסאית)סי .אל. אל2019אס .אלעד גרופ יו

21.6.2021מ"צים שירותי ספנות משולבים בע

01.08.2021מ"נאוויטס בקסקין מימון בע

23.12.2021מ"בע (תמר בונד)דלק ואבנר 

:אחר

בעקבות הנפקת מניות17.6.2021מ"גמא ניהול וסליקה בע

.2021ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת "כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג (6)


