
 

 

טלויזיה  משחקי מאפשרתשל קסניה חברת פורטפוליו פלייקסט 

 בענן:איכותיים 

ענן  על גבישירות משחקים עשירים באיכות של קונסולה  השיקהפלייקסט 

 Ouyaבאמצעות המכשיר של חברת 

 

הראשונה שמשיקה שירות איכותי וייחודי, שפונה לשוק פלייקסט היא  " :ענת סגל

 "העולמי ולשוק האמריקאי בפרט

 

על אבן דרך מודיעה  , קסניה ונצ'ר קפיטל, )ת"א: קסנה(,4104 מאי 4, תל אביבישראל, 

משמעותית לחברת הפורטפוליו פלייקסט. פלייקסט השיקה שירות משחקי טלויזיה איכותיים, 

לצרכני משחקים בכל העולם ובארה"ב בפרט באמצעות המכשיר של  עתירי גרפיקה אשר פונים

Ouya  המאפשר חיבור אינטרנטיOver The Top .לטלויזיות, יחד עם פורטל משחקים 

על  AAAזוהי השקה ראשונה מסוגה של משחקי טלוויזיה מדורגים " ענת סגל, מנכ"לית קסניה:

ובארה"ב בפרט, את האפשרות לצרוך  גבי הענן, הפותחת בפני מיליוני גיימרים מכל העולם

 ".משחקי פרמיום הזמינים כיום רק באמצעות קונסולות המשחקים

ענן היחידה בעולם עבור חברות כבלים וספקי -מבוססי משחקיםפלייקסט הינה חברת שירותי 

IPTV המובילים בעולם באמצעות מודל הפצה  הטלויזיה. החברה מספקת גישה למרבית משחקי

 1122בשנת באופן מסחרי אטרקטיבי, לרבות מנויים חודשיים. השירות של פלייקסט שהושק 

בצרפת, פורטוגל וקוריאה. השקת השירות עבור יזיה ומשרת מאות אלפי משתמשים של מנויי טלו

 ן אמריקה.הינה הפעם הראשונה ששירות המשחקים שלה זמין בצפו Ouyaהמכשיר של  

 האינטרנט בתחומי שונים בשלות בשלבי פעילות חברות 21 של בפורטפוליו מחזיקהקסניה 

 קניין עם ייחודיות טכנולוגיות בפורטפוליו חברות. לופארמה רפואי מכשור, תקשורת, והמדיה

 לשותפויות הגיעו, הגלובליים בשווקים הנמכרים ייחודיים מוצרים פיתחו מרביתן, עמוק רוחני

 החברות. ישירה השקעה וכן הפצה, שיווק הסכמי לרבות, בתחום גדולות חברות עם אסטרטגיות

שקלים  מיליון 181 -מ למעלה של מצטברים סכומים היום עד גייסו קסניה של בפורטפוליו

 למעלה( של אחרונים השקעה סבבי לפי) מצטבר לשווי והגיעו ל"ובחו בארץ מובילים ממשקיעים

 שקלים. מיליון  081 – מ

 בה ארכוס חברת מכירת, הראשון, 1122 –ו  1121 בשנים אקזיטים שני היום עד ביצעה ברההח

 מכירת, והשניים, לקמיליון ש 211 – כ תמורת קנדית לחברה, המכירה בעת 20% החזיקה

 .'סמנג בחברת אחזקותיה



 

 

לחברה שותפויות אסטרטגיות עם גופי השקעה וחברות מובילות מהתעשייה בארץ ובעולם, וועדה 

מייעצת הכוללת אנשי מפתח בתחומי פעילותה, ועם בעלי מניותיה נמנים גורמים מובילים בשוק 

 ההון ובתעשייה בישראל. 

שווי גיוס אחרון  על פי מיליון דולר 12.2החברה( של קסניה מציגה החזקות בשווי מצטבר )חלק 

 בכל אחת מחברות הפורטפוליו.

 בין ההחזקות הבולטות של החברה: 

 מיליון משתמשים.  81מנוע חיפוש ויזואלי אינטרנטי על מעל  – סופרפיש

פלטפורמה לשחרור מקומי, מושה ומבוקר של מגוון תרופות למספר רב של אפליקציות  – פוליפיד

 לרבות אורתופדים, שתלים דנטליים, סרטן עצם ועוד.

. בבעלותה הסכמים לשיתוף תכני מדיה עם פלטפורמה טכנולוגית למשחקי רשת – פלייקאסט

 . Disney –ו  Capcom ,Atari ,Segaהמותגים המובילים בתחום כגון: 

להקלת העומס ברשתות סלולריות עקב תעבורה  mobile cachingתוכנה המבצעת  – סאגונה

 הולכת וגדלה של תכני וידיאו ותמונות ברשתות אלו. 

 Rotator Cuff)שתל בלון מתכלה לטיפול וזירוז החלמה בתסמונת "כתף קרועה"  – אורתוספייס

Syndrome).ארתוקאר ביצעה השקעה אסטרטגית בחברה .  

 

 אודות קסניה:

קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה חממה טכנולוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה 

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

משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם העיקריים נמנים קבוצת נובקום וח.מר תעשיות, 

מנכ"ל  -ענת סגל איי.בי.איי., מנורה חברה לביטוח, ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת פישמן, 

. בדירקטוריון החברה ובפורום המייעץ שלה חברים ותעשייה נוספיםטק -החברה, וכן אנשי היי

ים מר, טל מניפז, יו"ר קסניה, חיטק הישראלי, לרבות -יזמים מצליחים, הנמנים עם בכירי ההיי

דר' יפית שטארק, פרופ' יוסי שחם ואחרים. מטרת החברה להזניק וללוות  פרופ' גבי ברבש, 

ולפעול להגדלת סיכויי ההצלחה חברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה והמכשור הרפואי 

שרות בעומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת פעילותה ביצעה קסניה השקעות 

השיקו מוצרים בשווקים גלובליים, הגיעו למכירות  ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך

  אסטרטגיות עם שחקנים מובילים בתחומם.שותפויות ורווחיות ויצרו 

 www.xenia.co.il אתר קסניה:

 

http://www.xenia.co.il/

