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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2009שנמחקו(2)חדשות(1)2008(6)

11110בנקים

1010ביטוח

15426150מסחר ושרותים

13916134נדל"ן, בינוי וחקלאות

19815194תעשיה

1166110השקעה ואחזקות

1414נפט

642424622סה"כ חברות מניות
11111(3)4(5)118חברות אג"ח בלבד

338(4)410חברות אג"ח למוסדיים בלבד
801838771סה"כ חברות בורסאיות

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

14.9.2009נס טכנולוגיות (זרה)
16.12.2009קומטאץ' תוכנה בע"מ

אחר:
6.12.2009תמיר פישמן קרן נדל"ן בע"מ

(2) חברות מניות שנמחקו: 
הצעות רכש:

27.1.2009צינומטל בע"מ
10.2.2009אופטימה יזום וניהול השקעות 66 בע"מ

הפכה לחברת אג"ח.5.3.2009אידיבי חברה לפתוח בע"מ
הפכה לחברת אג"ח.6.5.2009אספן נדל"ן בע"מ

29.6.2009דנלי א.מ. פיננסים בע"מ
לשעבר "טרנסכלל"9.8.2009טרנס טרה אינווסטמנטס בע"מ

29.9.2009רשף מחשבים וציוד הקפי (1982) בע"מ
29.9.2009תשלובת ח. אלוני בע"מ

10.12.2009שטאנג בניה והנדסה בע"מ
29.12.2009קומסק בע"מ

30.12.2009אופיס טקסטיל בע"מ
31.12.2009אומגה פרטנרס בע"מ

31.12.2009פמה חברה להשקעות ונכסים בע"מ
31.12.2009טוטנאור בע"מ

מיזוג:
מיזוג ב"תנובה" (- לא בורסאית)14.8.2009סנפרוסט בע"מ

כללי שימור:
23.6.2009גבור ספורט אחזקות בע"מ

חברות דואליות:
8.3.2009רדוור בע"מ

מיזוג בקרן וקטור22.4.2009אלדין מערכות מידע בע"מ
12.5.2009בי.או.אס. בטר אונליין סולושנס בע"מ

1.7.2009רדקום בע"מ
אחר:

המרה כפויה מלאה4.8.2009פאי מדדים בע"מ - תעודות סל
מינוי מפרק זמני6.8.2009חפציבה גלובל בע"מ

מינוי מפרק זמני6.8.2009חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ
בורסאית)27.12.2009בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ - ) מכירה ל"בי.ג'י.אי"

(3) חברות אג"ח שנמחקו:
פידיון מוקדם:

אג"ח מובנות2.1.2009שיאון אגרות חוב בע"מ
אג"ח מובנות1.2.2009רמון אגרות חוב בע"מ

אג"ח מובנות20.2.2009אקסלנס-תבור אגרות חוב בע"מ
אג"ח מובנות3.3.2009שחר ארוך אגרות חוב בע"מ

אג"ח מובנות31.3.2009גלעד אגרות חוב בע"מ
אג"ח מובנות20.4.2009אקסלנס-אדיר אגרות חוב בע"מ

חברה בפירוק25.6.2009תכן הנפקות (1987) בע"מ
22.12.2009אמפא קפיטל קאר לס בע"מ

פידיון סופי:
2.7.2009לידר מ.פ 1 בע"מ

אג"ח מובנות8.8.2009גלובל פיננס ג'י.אר. 3 בע"מ
אחר:

מינוי מפרק זמני6.8.2009חפציבה חופים בע"מ

(4) חברות אג"ח למוסדיים שנמחקו:
העברה למסחר הרגיל:
5.3.2009סקורפיו נדל"ן בע"מ

פידיון מוקדם:
25.1.2009טי.אם.איי (חברה זרה)

19.2.2009אפריל-תשובה אג"ח (2007) בע"מ

(5) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
הפיכה לחברת אג"ח:

בעקבות הצעת רכש ומחיקת מניות ממסחר5.3.2009אידיבי חברה לפתוח בע"מ
בעקבות הצעת רכש ומחיקת מניות ממסחר6.5.2009אספן נדל"ן בע"מ

(6) כולל שינויים בשיוך לשוקי המניות והאג"ח ושינויים בסיווג ענפי בשנת 2009.

התפתחות מספר החברות הבורסאיות, 2009


