
  

 

 :התהשקעותשואה על  אקזיט משמעותי לקסניה

 

עד מוכרת את חברת ארכוס לפי שווי של קסניה 

 מיליון שקלים 011-כ

 

 משמעותיאנו שמחים על מכירת ארכוס המהווה אקזיט בהיקף ענת סגל, מנכ"לית קסניה: "

 יזמים ורעיונותלקסניה אשר מתקף את המודל העסקי של החברה ומוכיח את יכולתנו לזהות 

. הפורטפוליו שלנו הולך ומבשיל גם להצלחה מסחרית פוטנציאל, להשקיע וללוות אותם בעלי

 "תוך יצירת ערך לבעלי המניות 2102בשנת 

 

דיעה כי הושלם הסכם בין כל ומ (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל2102 פברואר 0ישראל, קריית גת, 

עד בתמורה כוללת של  ATX Networks ס לחברת ממניות ארכו 011%בעלי המניות של ארכוס למכירת 

ממניות ארכוס וחלקה במכירה הינו  81.03% – מיליון דולר(. קסניה מחזיקה ב 22 מיליון שקלים ) 011 -כ

 0.7 -כאלף שקלים וכן  211 –קסניה השקיעה בארכוס כ  מיליון דולר(. 5.21 מיליון שקלים ) 81 -עד כ

על השקעתה  01. קסניה משיגה תשואה של פי 2111י בתחילת שנת מיליון שקלים מכספי המדען הראש

 .2111בשנת 

לקסניה אשר  משמעותי"אנו שמחים על מכירת ארכוס המהווה אקזיט בהיקף ענת סגל, מנכ"לית קסניה: 

פוטנציאל, להשקיע  פרויקטים בעלימתקף את המודל העסקי של החברה ומוכיח את יכולתנו לזהות 

תוך יצירת ערך לבעלי  2102. הפורטפוליו שלנו הולך ומבשיל גם בשנת ה מסחריתלהצלח םוללוות אות

 ".המניות

אני ושותפי לדרך היזם ומנהל הפיתוח אבי אליהו, גאים על מהלך " :יריב רכס, יזם ומנכ"ל ארכוס

משמעותי נוסף בהתפתחות של ארכוס לקראת פעילות בהיקפים גדולים הרבה יותר, כחלק מקבוצה 

חברה  וביססנוהצטרפנו כמיזם בחממת קסניה, ומאז התקדמנו במהלך הדרך  2111ת. בשנת גלובאלי

טכנולוגית צומחת, עם קו מוצרים ייחודי, הפועלת בתחום פיתוח וייצור מערכות משולבות לעיבוד ושידור 

 ATXווידאו המיועדות לשוק צריכת הווידאו בכל מקום ובכל עת. אנו מאמינים כי החיבור שלנו עם 

Networks הוא שילוב אסטרטגי מנצח אשר מהווה קפיצת מדרגה לקראת שיאים נוספים." 

מיליון דולר( לבעלי המניות של ארכוס  02.1 מיליון שקלים ) 83 –במסגרת הסכם המכירה, שולמו כ 

 מיליון 10 – סכום נוסף של עד כ מיליון דולר(. 8.1מיליון שקלים ) 07 –כשחלקה של קסניה עומד על כ 

חלקה של קסניה  .שנים 8ישולם כתמלוגים ממכירות ארכוס בתקופה של מיליון דולר(  08.1 )שקלים 

ה ארכוס חילקכמו כן, עם השלמת העסקה מיליון דולר(.  8.71מיליון שקלים ) 07.5 -בסכום זה הוא עד כ

 מיליון שקלים. 0.0 –כשחלקה של קסניה, עומד על כ  ,מיליון שקלים לבעלי המניות 0.7 – דיבידנד של כ



  

 

 תחנות מיקרו מערכות, מפתחת, מייצרת ומוכרת 2111 -יות שהחלה בחממה של קסניה בגארכוס טכנולו

 על באיכות גבוהה  ( לעיבוד, המרה והעברה של ווידאוSystem on Chip) ותוכנה חומרה משולבותשידור , 

המבוססת בקנדה עם משרדים בארה"ב,   ATX Networks .זמנית בו פורמטים במספרו רשתות מגווןגבי 

 .של מוצרים לתעשיית הטלויזיה בכבליםרחב  מגווןמייצרת ומוכרת מתכננת 

, המציגות כבר היום מכירות מצרפיות של עשרות בפורטפוליו של קסניה חברות טכנולוגיה מתקדמות

חברות מכשור רפואי ה מיליוני שקלים, ביניהן פלייקסט, סופרפיש, קורליקס ואינטיוויו. בנוסף, לקסני

בתחום האורתרוסקופי,  קסנולייט – (CE Mark)באירופה מוצריהן מהן אישור לשיווק  8 -אשר ל

טיפול בחולים הסובלים מכאבים בכתף באורתוספייס בתחום הטיפול בסרטן הערמונית,  ביופרוטקט

 בנוסף ישנו)אשר לה ניטסטיץ' ו Rotator Cuff Syndrome -כתוצאה מקרע בגידי השרוולית המסובבת 

 אוטומטית בפרוצדורות לפרוסקופיות. פיתחה מכשיר רפואי המבצע תפירה פנימיתאשר ( FDAאישור 

 

 אודות קסניה:

קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה חממה טכנולוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה בחברות 

מקימים ובעלי המניות העיקריים נמנים )טכנולוגית מידע(. עם ה 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 מבני תעשייה מקבוצת פישמן,  ,ד"ש אייפקס

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

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

חברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה והמכשור הרפואי שחם ואחרים. מטרת החברה להזניק וללוות 

 2118יי ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת פעילותה בסוף ולפעול להגדלת סיכו

השיקו מוצרים בשווקים  ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך 21 -יותר מביצעה קסניה השקעות ב

החברות  אסטרטגיות עם שחקנים מובילים בתחומם.שותפויות גלובליים, הגיעו למכירות ורווחיות ויצרו 

 ,Correlix, Arcos, BandWd, M-Photo, Intuview, SuperFishת את וכולל IT –בתחום ה  הבולטות

SAManage, BookPulse, Saguna, SafePeak   ו– Playcastניתן למצוא את מכשור הרפואי . בתחום ה

 ,BioProtect, NeatStitch, Medi-tate, ActiVein, Slimedics, PolyPid, Ortho Spaceהחברות 

ithXenol אתר קסניה: . ואחרותhttp://www.xenia.co.il 

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

