
  

 

 חברת פורטפוליו של קסניה:בגיוס משמעותי 

הוביל סבב השקעה  תקשורת בינלאומיספק ציוד 

  שקלים ןמיליו 11  -למעלה מ בהיקף של סאגונה ב

 מיליון שקלים 53 –בחודשים האחרונים גייסו חברות של קסניה כ 

 

על גיוס משמעותי יום הודיעה ה  (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל2112 נובמבר 4 ,קרית גת ישראל,

פיתחה מערכות אשר משפרות, מייעלות ומוזילות באופן משמעותי  פורטפוליו. סאגונההחברת סאגונה, ב

על גבי רשתות סלולאריות. המערכות החדשניות של סאגונה  , וידיאו, מוזיקה ומשחקים,העברת תוכן עשיר

 .עסקי רווחי מאפשרות למפעילים סלולריים לספק תוכן עשיר לקהל רחב במודל

ספק ציוד , אותו הוביל מיליון שקלים 11 -ל למעלה מ השלימה סאגונה הינו בהיקף שגיוס שהסבב 

ולאחר סבב הגיוס תחזיק  מיליון שקלים 1.1 –. חלקה של קסניה בסבב הגיוס הינו כ תקשורת בינלאומי

 . 17.41% –קסניה בסאגונה כ 

אשר בינלאומי  אסטרטגי ת הגיוס בסאגונה מצד משקיעאנו שמחים על השלמ" ענת סגל, מנכ"ל קסניה:

מצטרף לגיוסים של עשרות מיליוני שקלים  הנוכחי. הגיוס החברה מביע אמון בטכנולוגיה שפיתחה

, עליהם דיווחנו בחודשים האחרונים אשר מהווים עדות חד משמעית בערך המוסףבחברות הפורטפוליו 

ת שלנו. אנו מאמינים כי גם בשנה הקרובה נמשיך לדווח על ובפוטנציאל הכלכלי של החברו בטכנולוגיה

מובילות אשר יקדמו את חברות הפורטפוליו ויציפו ערך לחות וחתימה על הסכמים עם חברות הישגים, הצ

 ".המניות לבעלי

אנו שמחים על הידוק שיתוף הפעולה מצד לקוח משמעותי עבור החברה " ליאור פייט, מנכ"ל סגונה:

האמון של שאר גאים על שה וערוצי שיווק אל המפעילים הסלולריים ברחבי העולם. כמו כן על בעל גישהינו 

 ".המשקיעים בחברה אשר ממשיכים לתמוך בנו לאורך כל הדרך

 

 

 אודות קסניה:

לוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה בחברות קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה חממה טכנו

)טכנולוגית מידע(. עם המקימים ובעלי המניות העיקריים נמנים  IT - ומיזמים בתחומי המכשור הרפואי וה

משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם איי.בי.איי., מנורה חברה לביטוח, קבוצת נובקום וח.מר תעשיות, 

. ותעשייה נוספיםטק -מנכ"ל החברה, וכן אנשי היי -ענת סגל  ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת פישמן,

טק הישראלי, -בדירקטוריון החברה ובפורום המייעץ שלה חברים יזמים מצליחים, הנמנים עם בכירי ההיי

רוני ענב, אקי רטנר, גדעון מנטל, דר' יפית פרופ' גבי ברבש, ד"ר אורנה ברי, חיים מר, טל מניפז, לרבות 

חברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה יוסי שחם ואחרים. מטרת החברה להזניק וללוות  שטארק, פרופ'

ולפעול להגדלת סיכויי ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת והמכשור הרפואי 

השיקו  ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך 10 -יותר מביצעה קסניה השקעות ב 1002פעילותה בסוף 

אסטרטגיות עם שחקנים מובילים שותפויות ים בשווקים גלובליים, הגיעו למכירות ורווחיות ויצרו מוצר



  

 

 Arcos, BandWd, M-Photo,את , בין היתר,תוכולל IT –החברות הבולטות בתחום ה  בתחומם.

Intuview, SuperFish, SAManage, BookPulse, Saguna, SafePeak   ו– Playcastמכשור . בתחום ה

 ,BioProtect, NeatStitch, Medi-tate, PolyPid, OrthoSpaceניתן למצוא את החברותפואי הר

Xenolith, Ninox  .אתר קסניהואחרות :www.xenia.co.il 

 

 :סאגונהאודות 

, וידיאו, וכן עשירפיתחה מערכות אשר משפרות, מייעלות ומוזילות באופן משמעותי העברת תסאגונה 

על גבי רשתות סלולאריות. המערכות החדשניות של סאגונה, מאפשרות למפעילים  מוזיקה ומשחקים,

 www.saguna.net. אתר סאגונה: סלולריים לספק תוכן עשיר לקהל רחב במודל עסקי רווחי
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