
  

 

 פורטפוליו של קסניה:חברת ב גיוס משמעותי

מיליון שקלים לפי שווי  6.7 -ת כ פוליפיד מגייס

 אחרי הכסף מיליון שקלים 83 -כ  של

בגיוס משמעותי  2102אנו שמחים לפתוח את שנת ענת סגל, מנכ"לית קסניה: "

הגיוס יביא את החברה לניסויים קליניים . פורטפוליוהמבטיחות בחברות הלאחת מ

ולהמשך פיתוח טכנולוגיית  בעצםמיועד לטיפול בזיהומים ראשון המוצר הב

 "הפלטפורמה של החברה

 

דיעה כי חברת הו (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל3103 ינואר 38ישראל, קריית גת, 

, המפתחת נשא תרופות ייחודי לשחרור בדילול מלא( 22.33%)מוחזקת ב  הפורטפוליו פוליפיד

מיליון שקלים אחרי הכסף.  33 -מיליון שקלים לפי שווי של כ  6.7 -גייסה כ  ופות,מקומי של תר

בעלי מניות קיימים ומשקיעים  וכן ,מיליון שקלים 0.0 –הגיוס מבוצע על ידי קסניה, המשקיעה כ 

 נוספים.

בגיוס משמעותי לאחת מחברות  2102"אנו שמחים לפתוח את שנת  ענת סגל, מנכ"לית קסניה:

יכולה לשמש  תרופותשל מושהה ושחרור מקומי  ההטכנולוגיה של פוליפיד לנשיא וליו.הפורטפ

אפליקציות המיועדות לשוקי ענק. הגיוס יביא את החברה לניסויים מגוון רחב של בפתרון 

 . "המשך פיתוח טכנולוגיית הפלטפורמהקליניים במוצר הראשון המיועד לתחום האורטופדי וכן ל

יו של קסניה נמצאות בשלב המכירות, כמו כן לארבע וב החברות בפורטפולרעוד הוסיפה סגל: "

חברות מכשור רפואי שלנו ישנם אישורים רגולטורים לשיווק מוצריהם. אנו מאמינים כי בשנת 

יף ערך לבעלי המניות צחברות הפורטפוליות תמשכנה להציג התקדמות עסקית אשר ת ,2102

 שלנו".

לשחרור מקומי ונשלט טכנולוגיה ייחודית לנשיאה ומפתחת ואי ההינה חברת מכשור רפפוליפיד 

של מיגוון תרופות רחב. הטכנולוגיה שמפתחת פוליפיד יכולה לשמש פלטפורמה למספר רב של 

אפליקציות אשר יאפשרו את ייעול הטיפול התרופתי המקומי וארוך הטווח הנחוץ בשטחי רפואה 

המיועדת לטיפול בזיהומי עצם בתחום מפתחת פוליפיד משפחת מוצרים כיום רבים. 

האורטופדיה. הפיתרון המוצע על ידי טכנולוגיית פוליפיד מהווה פלטפורמה ייחודית המשלבת את 

עידוד שיקום העצם על ידי שימוש בפיגום ביולוגי המקובל בענף במשולב עם טיפול אנטיביוטי 

מועצת המנהלים והוועדה המייעצת של מקומי ואפקטיבי הפעיל כבר במהלך הכירורגי הראשוני. 

פוליפיד כוללת אנשי מפתח בעולם התרופות המקומי והבינלאומי, ביניהם ד"ר יפית שטרק, 

נהולץ, פרופסור , פרופסור חזי ברקסניההמנהלת הרפואית של טבע וחברת הוועדה המייעצת של 

 דוד סגל ואחרים.



  

 

ים בהובלה של חברות ענק בתחום, להם לאחרונה התקבלה פוליפיד כשותפה במספר קונסורציומ

 היא תתרום מהטכנולוגיה והידע הייחודיים שלה ואשר דרכם תקבל מימון לפיתוחים ספציפיים. 

 

 אודות קסניה:

קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה חממה טכנולוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה 

ת מידע(. עם המקימים ובעלי המניות )טכנולוגי 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, 

ום המייעץ שלה חברים . בדירקטוריון החברה ובפורותעשייה נוספיםטק -החברה, וכן אנשי היי

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

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

ול להגדלת סיכויי ולפעחברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה והמכשור הרפואי להזניק וללוות 

ביצעה קסניה  2113ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת פעילותה בסוף 

השיקו מוצרים בשווקים חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך  21 -יותר מהשקעות ב

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

 ,Correlix, Arcos, BandWd, M-Photoת את וכולל IT –חברות הבולטות בתחום ה ה

Intuview, SuperFish, SAManage, BookPulse, Saguna, SafePeak   ו– Playcast בתחום .

 ,BioProtect, NeatStitch, Medi-tate, ActiVeinניתן למצוא את החברות מכשור הרפואי ה

Space, Xenolith Slimedics, PolyPid, Ortho  .אתר קסניה:ואחרות xenia.co.ilhttp://www. 

 

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

