
     

קסניה וקוואן קפיטל חתמו על מזכר הבנות לשיתוף 

 פעולה בשוק הסיני ובשוק הישראלי

 החברות ייצרו גשר בין טכנולוגיות ישראליות לשווקים ולמימון בסין

 

סינית ובנקאות השקעות קסניה, חברת השקעות ישראלית וקוואן קפיטל, חברת השקעות 

ישתפו פעולה על ידי חשיפת שווקים ומשקיעים בסין עבור חברות הייטק ומדעי  ,מובילה

בישראלהחיים   

 

 , חברת השקעות ישראלית המתמחהקסניה ונצ'ר קפיטל )ת"א: קסנה( - 5192 בינואר 91 ,חאיגושנתל אביב 

, חברת השקעות ובנקאות השקעות הפועלת עתירות טכנולוגיה, וקוואן קפיטל אפ-בפיתוח חברות סטארט

 .מודיעות על חתימה על מזכר הבנות לשיתוף פעולהבשנגחאי, סין,  

ף ושיתהייטק ומדעי החיים ישראליות לבין שווקים ומימון בסין.   קסניה וקוואן תפעלנה ליצירת גשר בין חברות

וארגונים  סקיות של החברות לרבות חשיפה לצבר עסקאות, קישור לחברותיכלול שימוש בתשתיות העהפעולה 

מטרת שיתוף הפעולה הינה לספק גישה עבור  משקיעים פרטיים ומוסדיים בשתי המדינות.לכמו גם  רלוונטיים

 ומימון בסין.שווקים  ישראליות לחברות,טכנולוגיות 

על ידי חברות הפורטפוליו של קסניה וכן   טכנולוגיות ומוצרים המפותחים לחשיפה שלגם שתי החברות יפעלו 

של חברות אותן קסניה בוחנת לחברות סיניות, לרבות שותפים אסטרטגיים או מפיצים, כמו גם משקיעים 

שיתוף הפעולה בין שתי החברות יכלול בחינת השקעות נוספות, אם ממקורותיהן העצמיים בנוסף,  פוטנציאלים.

 ואם ממשקיעים בשתי המדינות. 

מצפים כי שיתוף הפעולה ם על שיתוף הפעולה עם קסניה וציין: "אנו שמחי מייקל קוואן, מייסד קוואן קפיטל

חדשנות ופיתוח טכנולוגי. לקסניה לם בעוהמדינות המובילות בצוהר להשקעות שלנו בישראל, אחת  יפתח

וף בשוק הסיני ובכוונתנו לבחון יכולות וגישה למגוון רחב של פרויקטים וטכנולוגיות מקומיות אותן ניתן לחש

 מסחור שלהן בשוק הסיני, תוך מינוף הידע והניסיון שלנו בהשקעות בסין."מימון ו

-עם קוואן קפיטל התחלה של מערכת יחסים ארוכת וף הפעולה"אנו רואים בשית ענת סגל, מנכ"לית קסניה:

טווח בעלת פוטנציאל משמעותי לשתי החברות. בשנים האחרונות אנו עדים לעניין גובר מצד חברות ומשקיעים 

כמו גם מיקוד של חברות ישראליות בשווקים בסין. מטרת שיתוף הפעולה הינה  ,מסין בטכנולוגיות ישראליות

מאמינים תמשיך לצמוח וליצור הזדמנויות נוספות עבור משקיעים וחברות. אנו  לקחת חלק במגמה זו, שאנו



     

חברות נוספות ביחד עם קבוצת השקעות נרגשים על ההזדמנות לקדם את חברות הפורטפוליו שלנו כמו גם 

 מקצועית ומנוסה".

 

 אודות קוואן קפיטל:

קונג. החל -מספקת שירותי מימון ויצירת ערך עבור חברות ולקוחות בסין, ארה"ב והונג (Kuan Capital)קוואן קפיטל 

המוקדמות של המאה הקודמת, שותפי החברה הינם חלוצי ההשקעות בשוק הסיני אשר ביססו שורה של  09 –ה שנות מ

 Liming :והמובילים בחברותקוואן קפיטל היו המשקיעים הראשונים בין השאר, הישגים והצלחות. 

Network, Chinadotcom, Sina, Cybercity, Shanghai Technology Park, Grandhope  ו-Hippo Animation.   .

 חברות טכנולוגיה במגוון תחומים. 09 –הפורטפוליו הקיים של קוואן קפיטל כולל למעלה מ 

 1 –הצוות של קוואן קפיטל כולל מומחי השקעות בינלאומיים אשר הובילו השקעות ועסקאות בהיקף של למעלה מ 

מיליארד דולר. בנוסף הוביל הצוות של קוואן קפיטל השקעות בשלבים שונים, והחברה מציעה שירותי ערך מוסף לרבות 

חאי, הונג קונג וסן גבשנדיה רממש תומיתוג. החברה פועליעוץ אסטרטגי, מיזוגים ורכישות, כמו גם ניהול קניין רוחני 

 פרנסיסקו.

קוואן קפיטל הינה חברת השקעות פרטית הרשומה בהונג קונג. מרבית השקעותיה מבוצעות מבעלי המניות בחברה 

 . מטרת החברה הינה לזהות, להשקיע ולספק שירותי אסטרטגיים עבור חברות טכנולוגיה פורצותוממשקיעים פיננסים

 דרך.

 http://www.kuancapital.com 

 

 אודות קסניה ונצ'ר קפיטל:

קסניה עוסקת בהשקעות קסניה ונצ'ר קפיטל הינה חברת השקעות ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב )ת"א: קסנה(. 

בנוסף למימון, קסניה מספקת שירותי מנטורינג, יעוץ בשלבים מוקדמים בחברות טכנולוגיה ומדעי החיים בישראל. 

אסטרטגי ועסקי וסיוע בגיוסי הון כמו גם שירותים מקיפים לניהול מיזמים טכנולוגיים. הנהלת קסניה, הדירקטוריון 

 והועדה המייעצת כוללים יזמים מנוסים ומומחים בעלי הצלחות והישגים מוכחים במגוון רחב של תעשיות.

להישגים טכנולוגיים ועסקיים משמעותיים, תוך חברות, אשר הגיעו  02 -, קסניה השקיעה ב0992נת מאז הקמתה בש

במהלך השנים, קסניה קיבלה מעמד חשוב בתעשיית ההיטק הישראלית וביססה שיתופים פעולה  הצפת ערך מהותית.

 משמעותיים וקשרים אסטרטגיים עם שותפים מובילים בישראל, ארה"ב ובמזרח הרחוק.

 בין חברות הפורטפוליו של קסניה:

 מיליון משתמשים. 09 -אשר פיתחה מנוע חיפוש ויזואלי עם למעלה מ –סופרפיש 

 , מקומי של תרופות למגוון רחב של יישומים, לרבות אורטופדיה ושתלים דנטליים.פלטפורמה לשיחרור מושהה –פוליפיד 

 פלטפורמת ענן למשחקים המתקדמים בעולם. –פלייקסט 

http://www.kuancapital.com/


     

 פלטפורמת קאשינג לתקשורת סלולרית אשר נועדה להקל על עומסים ברשתות סלולר של מפעיל וספקי תוכן. –נה סגו

 .(Rotator cuff Syndromeשרוול מסובב ) תסמונתאשר פיתחה בלון מתכלה לטיפול ב –אורתוספייס 

www.xenia.co.il 

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

