
 

 

קסניה ובעלי מניות קיימים משקיעים 

 מיליון דולר 5.1 -כ  בסופרפיש

ההשקעה הינה בהלוואה המירה למניות וחלקה של קסניה עומד על 

 אלף דולר 353 - כ
 

 5.1מודיעה על השקעה של  )ת"א: קסנה(, , קסניה ונצ'ר קפיטל,2152יוני  51ישראל, קריית גת, 

אשר פיתחה טכנולוגיה ותוכנה ( 1%..5 –)מוחזקת בכ מיליון דולר בחברת הפורטפוליו סופרפיש 

 לחיפוש ויזואלי באינטרנט.

משתלבת היטב בליבת הפעילות של אתרי הטכנולוגיה של סופרפיש " ענת סגל, מנכ"לית קסניה:

, ויזואלית השוואת מוצרים. ם מיליוני תמונות של מוצריםהמכילי באינטרנטהגדולים מסחר ה

של סופרפיש באמצעות הטכנולוגיה באתרי מסחר עושים גולשים ש היעילה מחיפוש טקסטואלי,

מים ממשיכים להשקיע בחברה גם קסניה וגם בעלי מניות קיי. כבר היום מכניסה לחברה כסף

 ערך רב בחברה".הרחבת השימוש בטכנולוגיה ימשיכו ליצור כיוון ש

ולאור החדירה  בנוסף לפעילות שלנו עם אתרי אינטרנט מובילים: "מנכ"ל סופרפישפנחס, עדי 

בעלי מצלמות, אנו רואים הזדמנות גדולה בשילוב  וטאבלטיםהגוברת והולכת של סמארטפונים 

הם כך שצרכנים יכולים למצוא ולהשוות מוצרים בכל מקום בו  ניידיםהטכנולוגיה במכשירים 

 .נמצאים"

 5.1 –במסגרת הסכם ההשקעה ישקיעו בעלי המניות הקיימים בסופרפיש, ביניהם קסניה, כ 

 אלף דולר. 353מיליון דולר בהלוואה המירה למניות. חלקה של קסניה עומד על 

 

 אודות סופרפיש:

סופרפיש מפתחת טכנולוגיה ותוכנה למציאת תמונות בעלות תכנים דומים ומאפשרת למעשה 

לצורך וש ויזואלי באינטרנט. עם מגוון האפליקציות לטכנולוגיה נמנים חיפוש מוצרים חיפ

השוואת מחירים, חיפוש מוצרים לצורך רכישה או מציאת מוצרים דומים, סיווג מוצרים 

 לקטגוריות ועוד. התוכנה מתאימה לתפקוד באתרים של מיליוני תמונות ובזמן תגובה קצר ביותר.

 

 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 לביטוח, ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת פישמן, איי.בי.איי., מנורה חברה 

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

ד"ר אורנה חיים מר, טל מניפז, טק הישראלי, לרבות -יזמים מצליחים, הנמנים עם בכירי ההיי

ן מנטל, דר' יפית שטארק, פרופ' יוסי שחם ואחרים. מטרת החברה ברי, רוני ענב, אקי רטנר, גדעו

ולפעול להגדלת סיכויי חברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה והמכשור הרפואי להזניק וללוות 

ביצעה קסניה  1003ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת פעילותה בסוף 

השיקו מוצרים בשווקים  ,השלימו גיוסי המשךחברות, מתוכן רבות  10 -יותר מהשקעות ב

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

 ,Correlix, Arcos, BandWd, M-Photo, Intuviewת את וכולל IT –החברות הבולטות בתחום ה 

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

 ,BioProtect, NeatStitch, Medi-tate, ActiVein, , PolyPid, Ortho Spaceניתן למצוא את החברות 

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