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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2005שנמחקו(3)חדשות(1)2004(6)

1212בנקים מסחריים

220בנקים למשכנתאות 

11112ביטוח

14575147מסחר ושרותים

10647103נדל"ן, בינוי וחקלאות

182178191תעשיה

10867107השקעה ואחזקות

1212נפט

5783529584סה"כ חברות מניות

762(4)26(2)43חברות אג"ח בלבד

1117(5)6חברות אג"ח למוסדיים בלבד
6277236663סה"כ חברות בורסאיות

(1) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.26.1.2005            מבט - מכשירים פיננסים בע"מ
דואלית.1.3.2005            אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

דואלית.16.3.2005            פריגו קומפני (חברה זרה)
דואלית.2.5.2005            שמיר תעשיית אופטיקה בע"מ

תעודות בחסר, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.9.6.2005            מבט גידורים בע"מ
תעודות בחסר, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.9.6.2005            ק.ס.ם שורט בע"מ

דואלית.12.7.2005            אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
דואלית.16.8.2005            תאת טכנולוגיות בע"מ

דואלית.28.9.2005            תפרון בע"מ
דואלית.21.12.2005            קמטק בע"מ
דואלית.27.12.2005            סיליקום בע"מ

(2) כולל תעודות סל:
תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.27.1.2005            ק.ס.ם סל סחורות בע"מ

     כולל את "הבינלאומי למשכנתאות", שהפכה לחברת אג"ח בלבד עם מחיקת מניותיה מהרישום בבורסה.
(3) חברות מניות שנמחקו: 

הצעת רכש10.1.2005            אנרקו אנטרפרייז בע"מ
הצעת רכש13.1.2005            קשר רנט א קאר בע"מ

כללי שימור6.2.2005            שיא החזקות בע"מ
כללי שימור2.3.2005            קרגל בע"מ

הצעת רכש20.3.2005            אופיר טורס בע"מ
מיזוג21.3.2005            אגיס תעשיות (1983) בע"מ
הפכה מקרן נאמנות סגורה, לקרן נאמנות פתוחה.27.3.2005            כוון סגורה (ח) - קרן נאמנות 

כללי שימור1.5.2005            א.מ.ל.ד חברה להשקעות (1981) בע"מ
כללי שימור1.5.2005            נגאנו השקעות בע"מ

מיזוג26.6.2005            אראל נט בע"מ
כונס נכסים1.7.2005            משב תעשיות קירור בע"מ

אי פרסום דו"חות כספיים1.7.2005            פויכטונגר השקעות 1984 בע"מ
הצעת רכש, נותרו אג"ח11.7.2005            הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ

הצעת רכש18.7.2005            מיכפלים השקעות ופיתוח בע"מ
כונס נכסים4.8.2005            ארט-אין טכנולוגיות אינטרנט ומסחר אלקטרוני בע"מ

כללי שימור4.8.2005            עטיפון בע"מ
כללי שימור11.8.2005            מפעלי מתכת קדמני בע"מ

מיזוג17.8.2005            מדקון בע"מ
כללי שימור+פידיון סופי של אג"ח להמרה19.9.2005            אל-בן חברת רכוש והשקעות בע"מ

כללי שימור21.9.2005            נחושתן נכסים ויזום בע"מ
כללי שימור6.10.2005            אמפא השקעות בע"מ

מיזוג24.10.2005            נתור-אחוד סוכני נסיעות לטיולים מאורגנים בע"מ
הצעת רכש, נותרו אג"ח ברצף מוסדיים31.10.2005            בי.סי.אייץ' - בראק קפיטל הולדינגס בע"מ

כללי שימור+מינוי מפרק זמני1.11.2005            צמנטכל בע"מ
כללי שימור+פידיון סופי של אג"ח להמרה1.11.2005            קינד (וודאימפורט) בע"מ

הצעת רכש+פידיון סופי של אג"ח להמרה21.11.2005            מגור החזקות בע"מ
מיזוג, נותרו אג"ח ברצף מוסדיים5.12.2005            קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

הצעת רכש6.12.2005            עוף טנא תעשיות בע"מ
הצעת רכש7.12.2005            בנק עצמאות למשכנתאות ולפתוח בע"מ

(4) חברות אג"ח שנמחקו:
24.2.2005            אקסלנס-חרמון אגרות חוב בע"מ

1.3.2005            נכסי הדרים בע"מ
2.3.2005            אמפל פיתוח (ישראל) בע"מ

הפכה לחברת מניות בעקבות הנפקת מניות.7.3.2005            חלל-תקשורת בע"מ
14.3.2005            כלל הנפקות לתעשיה בע"מ

2.5.2005            בנק אדנים למשכנתאות בע"מ
28.7.2005            אקסלנס-מנור אגרות חוב בע"מ

(5) כולל את "בראק הולדינגס" ו"קרדן נדל"ן", שהפכו לחברות אג"ח מוסדיים עם מחיקת מניותיהן מהרישום בבורסה.
(6) כולל שינויים בסיווג הענפי שבוצעו בשנת 2005.

התפתחות מספר החברות הבורסאיות, 2005


