
                                                                                    

 
 
 
 
 

 
 
 

יותר  גייסהקפיטל של קסניה ונצ'ר קסנוליט 

 האירופאית רוקמד חברתממיליון שקל מ
    

ייחודי  אורתרוסקופי לפילטר CEואישור  FDAאישור  לקסנולייט
 ותמעבר רסיסי אבנים לכלילמניעת 

 
 

 
 חברת השקעות ציבורית קסניה ונצ'ר קפיטל )ת"א: קסנה(, - 4172 ביולי 71, תל אביבישראל, 

( %81)מוחזקת  קסנוליטחברת הפורטפוליו כי מודיעה  ,IT-רפואי ומכשור מתמחה בחברות ה

 הכולל השקעה של רוקמד בקסנוליט בסך הפצה עם חברת רוקמד האירופאית, חתמה על הסכם

 אלף דולר(0 ..1מיליון שקל ) 80.1

ייחודי  אורתרוסקופי פילטר בפיתוח עוסקתה ,ישראליתכשור רפואי מהיא חברת  קסנוליט

בכליות או  לייזרבאמצעות פירוקם ביצוע הליך ללאחר ות, מעבר רסיסי אבנים לכלילמניעת 

רוקמד הינה חברה אירופאית לשיווק באירופהCE  0המוצר הוא בעל אישור  0בשלפוחית השתן

ופעילה ברוב מדינות אירופה, דרום  דו אורולוגיים,אנ מוצריםווק יבייצור וש המתמחהמובילה, 

  0ומדינות ערבהמזרח הרחוק , אמריקה 

שיעור ההחזקה  , כאשרדולר אלף ..1סכום של בקסנוליט , השקיעה רוקמד על פי תנאי ההסכם

המפיץ תהיה רוקמד 0 על פי ההסכם, 81%הוא בקסנוליט לאחר ביצוע ההשקעה  רוקמדשל 

 של קסנוליט באירופה, דרום אמריקה ואסיה0 טרמוצר הפילהבלעדי של 

 גיוס זה של קסנוליט, בשילוב הסכם ההפצה עם רוקמד," :ונצ'ר קפיטל ענת סגל, מנכ"ל קסניה

לקסנוליט  של מוצרי אורתרוסקופיה0 המתמחותשל אחת המפיצות במוצר נה אמו מדגיש את

 אנו אשר גדל משנה לשנה0 שוקצורך בפתרון יעיל למשמעותי, המבוסס על פוטנציאל כלכלי 

ממשיכים לחתור ליצירת שיתופי פעולה של חברות הפורטפוליו שלנו עם חברות בינלאומיות, על 

בעלי ויצירת ערך עבור  החדשניות שלהן טכנולוגיותהלצורך מסחור  רקע פיתוח, שיווק והשקעה

  "המניות שלנו0

מבוססת שהינה קרן השקעות ה ,VLSIבשותפות עם  .0.8 -קסנוליט הוקמה במסגרת קסניה ב

יזמים מובילים בחברות אחרות בפורטפוליו של קסניה המתמחות כן ב, ו"הבו'ירג'ינה, אר

לשיווק באירופה, והיא  CEלשיווק בארה"ב, ואישור  FDAבפתרונות אורולוגיים0 לחברה אישור 

 ב השנה0 "החלה בפעילות מכירות בארה

צורך  העונה עלחדשני מוצר המוצר של קסנוליט הינו " :ציין שאול שוחט, מנכ"ל ויזם קסנוליט

שמאפשרת  החשוב עבורנו אבן דרךאמיתי ולכן הוספתו לקטלוג המוצרים של רוקמד מהווה 

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


                                                                                    

בחזית הפעילות 0 כתוצאה מכך המוצר שלנו נמצא חשיפה רחבה בפני גורמים אסטרטגיים נוספים

 "0השיווקית של רוקמד

מהגברים, כאשר בכל שנה  80%-%.8-מהנשים ו 7%-5%קרב הימצאות אבנים בכליות שכיחה ב

  מיליון מקרים של אבנים בכליות0 5-מאובחנים בעולם כ

 

 סרטון המחשה למוצר של קסנולייט:

YouTube -Xenolith  

 

  קסניהאודות 

 ,IT-המתמחה בחברות מכשור רפואי ו ,ציבוריתישראלית חברת השקעות קפיטל היא  רקסניה ונצ'

חברות פעילות בשלבי בשלות שונים בתחומי האינטרנט והמדיה, תקשורת,  80מחזיקה בפורטפוליו של ה

מכשור רפואי ופארמה0 לחברות בפורטפוליו טכנולוגיות ייחודיות עם קניין רוחני עמוק, מרביתן פיתחו 

וקים הגלובליים, הגיעו לשותפויות אסטרטגיות עם חברות גדולות בתחום, מוצרים ייחודיים הנמכרים בשו

לרבות הסכמי שיווק, הפצה וכן השקעה ישירה0 החברות בפורטפוליו של קסניה גייסו עד היום סכומים 

מיליון שקל ממשקיעים מובילים בארץ ובחו"ל והגיעו לשווי מצטבר )לפי  .01-מצטברים של למעלה מ

בשנת  הראשון, :שני אקזיטים כהביצעה עד  קסניהמיליון שקל0  .51-נים( של למעלה מסבבי השקעה אחרו

 והשני, ;מיליון שקל ..8לחברה קנדית תמורת  כירהבעת המ 15%מכירת חברת ארכוס בה החזיקה  - 0.80

עם גופי השקעה וחברות  שותפויות אסטרטגיות לקסניה מכירת אחזקותיה בחברת סמנג'0 - 0.81בשנת 

בעלי  לעכאשר וועדה מייעצת הכוללת אנשי מפתח בתחומי פעילותה, תעשייה בארץ ובעולם, ילות במוב

קסניה מציגה , 0.82נכון לרבעון השני מניותיה נמנים גורמים מובילים בשוק ההון ובתעשייה בישראל0 

מחברות  מיליון דולר על פי שווי גיוס אחרון בכל אחת 0107החזקות בשווי מצטבר )חלק החברה( של 

 www.xenia.co.il הפורטפוליו0

 

 : קסניההבולטות של  יהבין החזקות

 מיליון משתמשים0  .1מנוע חיפוש ויזואלי אינטרנטי על מעל  – סופרפיש

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

 אורתופדים, שתלים דנטליים, סרטן עצם ועוד0

פלטפורמה טכנולוגית למשחקי רשת0 בבעלותה הסכמים לשיתוף תכני מדיה עם המותגים  – פלייקאסט

 Disney 0 –ו  Capcom ,Atari ,Segaהמובילים בתחום כגון: 

עבורה הולכת וגדלה להקלת העומס ברשתות סלולריות עקב ת mobile cachingתוכנה המבצעת  – סאגונה

 של תכני וידיאו ותמונות ברשתות אלו0 

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

Syndrome) 00 ארתוקאר ביצעה השקעה אסטרטגית בחברה 

 

http://www.youtube.com/embed/IsH8yOK-CNE
http://www.youtube.com/embed/IsH8yOK-CNE
http://www.xenia.co.il/

