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ל בכיר"סמנכ, בך-חני שטרית  

 מנהלת המחלקה הכלכלית

 

2013מרץ   

 

אביב  -הבורסה לניירות ערך בתל
 כמרכז לחברות הייטק

 

Financing Business Growth 
 



 2013ינואר , החברות הבורסאיות  533 התפלגות

2 

10, בנקי  , ביטוח

 13, טק-היי

3,  ארמה

, השקעה ואחזקות
 1

21, חי ושי נ ט ו ז
1 , מסחר ושירותי 

 10,   ובינוי"נ ל

  , תעשיה



 2013ינואר , חברות ההיי טק הבורסאיות  13הת ל ות 

3 

 ,  יו  תקשורת

 , ביטחוניות

23, מיכשור ר ואי

,  השקעות במ עי החיי 
10

25, ביוטכנולו יה
 , קלינטק

     תוכנה ואינטרנט

12, שירותי מי ע

 , מוליכי  למח ה

,  אלקטרוניקה ואו טיקה
12

 , טק-השקעות בהיי



 *הנ קות והק אות  רטיות בשוק המניות –חברות הייטק 
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(2008 – 2012) 

 במיליוני שקלי 

 אביב בלב - יוס הו  בתל* 



   2013ינואר , מ  י מניות העיקריי  בבורסה

 שווי שוק
31.1.2013 

(מיליאר  שקל)  

 המ   תיאור

25-א"ת 25 המניות בעלות שווי השוק ה בוה ביותר, מהן 4 חברות היי-טק 420  

100-א"ת 100 המניות בעלות שווי השוק ה בוה ביותר, מהן 25 חברות היי-טק 534  

1  
 ,  100-א"אחרי מ   ת, המניות בעלות שווי השוק ה בוה ביותר 50

 טק-חברות היי 19מהן 
50-יתר  

(מניות    4 א טכנולו יה"ת כל מניות הטכנולו יה העומ ות בכללי מא ר המניות למ  י   (33  

(  מניות 24)העומ ות בכללי מא ר המניות למ  י     הביומ כל מניות  14 ביומ א "ת   

  50 בלוטקא "ת  והביומ המניות בעלות שווי השוק ה בוה ביותר במ  י הטכנולו יה  50 0 



 (1)עלויות הנ קה ראשונה 

 (2)ב"ארה ישראל

 (ק"נאס )

 1,900 170 (3)הוצאות קבועות

 הוצאות משתנות

 (הפצה, חיתום)

2,500 

(5%) 

3,500 

(7%) 

 5,400 0  ,2 כ"סה

 .$מיליון  50(1)

 ק"נאסד: מקור(2)

 .'וכו PR,אגרות, הדפסה, ח"עלות רו, הוצאות משפטיות( 3)

 $נתונים באלפי 



 (1)עלויות שנתיות לחברה נסחרת 

 ק"נאסד: מקור(1)

 תשלום ואופציות לדירקטורים, אסיפה כללית, אגרות, IR ,PR, ח"רו, ד"עו( 2)

 $נתונים באלפי 

 (1)ב "ארה ישראל

 (ק"נאס )

 (2)הוצאות כלליות 

 
310 1,230-2,850 

 200-2,000 40 ביטוח נושאי משרה

 250 -- (הערכה)תביעות ייצוגיות 

 0-5,100  ,1 350 כ"סה



 )*( "כללי רישו  מיוח י  לחברות מו

  

 .מיליון שקל 8 –הון עצמי לאחר ההנפקה •

 .מחזיקים 35 –פיזור מזערי של החזקות הציבור •

 :שעור החזקות הציבור•

 
 :החזקות ה יבור במניות  יהיה ל חות שעור

 (באחוזי )
 : החזקות ה יבור במניות הינושווי כאשר 

 (**במיליוני שקל)

  1 -מ 10.0

 50 -מ 5. 

  – פ"חברת מו*

לרבות , במשך שלוש השנים האחרונות, במחקר ופיתוח₪ מיליון  3חברה שהשקיעה לפחות ( 1)

 .כספים שקיבלה מהמדען הראשי

השנים   3וזאת במשך ₪ מיליון  5לפחות , חברה שהשקיעה באמצעות חברות המוחזקות על ידה( 2)

 .האחרונות

 ₪מיליון  40לא יחול במידה ושווי החזקות הציבור בחברה הינו מעל ** 

 



 קיי 

 חברות זרות    : מזה, טק  ואליות-חברות היי 25 –רישו  כ ול 

   הקלות בכללי הרישו  לחברות מו"  

   ביומ , טכנולו יה, 50בלוטק -מניות מיוח י    יתוח מ  י 

    ב"בשיתוף לה, קורס אנליסטי  לחברות ביומ 

   ק"בשיתוף נאס , יורק-כנס חברות ביומ  בניו 

   כנסEntrance   טק  רטיות-לחברות היי 

 וע ה לקי ו  המו –עתי י"  

 ביומ בי וע אנליזות לחברות 

טק-הקלות ב יווח ובממשל תא י י לחברות היי 

במקביל לעברית, א שרות  יווח באנ לית 

 ב ומה לחברות ה ואליות, א שרות  יווח באנ לית בלב 

טק-הקלות מיסוי ליזמי היי 

טק בבורסה-הקלות מיסוי למשקיעי  בהנ קות היי 

טק-קרנות השקעה  יבוריות בחברות היי 

 

 

 

 "טק"מרכז לחברות  –א "הבורסה בת
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 ,תו ה רבה
 

 בך-חני שטרית
 

  hani@tase.co.il 

mailto:hani@tase.co.il

