
 

 

 :ארת'רוקאר הנסחרת בנאסדק מובילה השקעה בחברת פורטפוליו של קסניה

מיליון דולר לפי  5אורת'וספייס של קסניה תגייס 

 מיליון דולר אחרי הכסף 22שווי של 

 

ארת'רוקאר הנסחרת דיעה כי ומ (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל2103 יולי 3, הרצליהישראל, 

בחברת הפורטפוליו אורת'וספייס מיליון דולר  5ה סבב השקעה של הוביל (NASDAQ: ARTC)בנאסדק 

 לאחר ההשקעה(2  5225%לאורת'וספייס )מוחזקת על ידי קסניה:  מיליון דולר 22לפי שווי של 

חת, מייצרת חברה בינלאומית, המפתמיליארד דולר הינה  1ארת'רוקאר הנסחרת בנאסדק לפי שווי של 

במסגרת סבב  2מובילות השוק בתחום הארתרוסקופיות ורפואת הספורטוהינה מ ומשווקת מיכשור רפואי

כמו כן הומרה הלוואה המירה שניתנה  הגיוס השתתפו גם חלק מבעלי המניות הקיימים באורת'וספייס2

מיליון דולר ארה"ב )חלק החברה בהלוואה  620בסכום של לאורת'ספייס על ידי בעלי המניות הקיימים, 

 אלפי דולר(2 60 –ההמירה הינו כ 

חברה מובילה מהתעשייה אשר אנו שמחים על ההשקעה באורת'וספייס מצד " ענת סגל, מנכ"לית קסניה:

2 לארת'רוקאר ניסיון רב בפיתוח, בהמהווה הוכחה לחדשנות הטכנולוגית ולפוטנציאל הכלכלי הטמון 

וספייס  'השקעתה באורתי כך שאנו מאמינים כייצור ושיווק מכשור רפואי בתחום בו פועלת אורת'וספייס 

לתהליכי הבשלה בחברות הפורטפוליו שלנו המתבטאים אנו עדים ככלל, בצד המסחרי2 גם תקדם אותה 

הסכמי השקעה והסכמים לקידום  בענין גובר והולך מצד גופים בינלאומיים מובילים וממשיכים לפעול

 יה"2מסחריים גם בשאר החברות על מנת לייצר ערך לבעלי המניות של קסנ

לחדשנות ולנחיצות  נוסף אישרורהצטרפותה של ארת'רוקייר היא : "איתי ברנע, מנכ"ל אורת'וספייס

הקלינית של הטכנולוגיה שלנו2 במסגרת ההשקעה תקבל ארת'רוקייר זכויות למכירת המוצרים 

ני אוספייס בהגדלת הנוכחות המסחרית בשווקים נוספים2 'בטריטוריות מוגבלות, ובכך תסייע לאורת

 2"נושאים קליניים, מסחריים ועסקייםבכי השותפות תועיל להתפתחותה המהירה של החברה  משוכנע

של בלון המיועד לטיפול בחולים הסובלים מכאבים ובישראל אורתוספייס פיתחה והחלה מכירות באירופה 

פתרון יחיד הטיפול מציע  Rotator Cuff Syndrome2 -בכתף, כתוצאה מקרע בגידי השרוולית המסובבת 

וראשון מסוגו לסובלים מתופעה זו, הגורמת לכאבים ומגבלות תנועה קשות במפרק הכתף, למעט ניתוח  

קרים קשים המצדיקים התערבות ניתוחית2 הפתרון של אורתוספייס, בניגוד המבוצע במ –לתפירת גידים

לניתוח, מבוצע בצורה זעיר פולשנית, במרפאה, ואינו מצריך אשפוז או תקופת החלמה ארוכה כשל ניתוח, 

  וגורם לשיפור מיידי ומשמעותי בטווח התנועה ולהקלה מיידית בכאב2 

 תמונה להמחשה:

 



 

 

)אחרי בעיות ברכיים וגב(2   השלישית בשכיחותההינו הפתולוגיה האורטופדית  Rotator Cuff-סינדרום ה

מיליון בני אדם מבקרים רופא בנושאים שקשורים בסינדרום זה מידי שנה2 במרבית  3-4 לבדה בארה"ב

הגיל2 הטיפול הנפוץ התקדמות עם המתרחשת המקרים, הסינדרום הינו תופעה של בלאי טבעי של הגוף, 

לים אלו מתמקד בעיקר בניהול כאבים, ע"י מתן משככי כאבים, בין היתר באמצעות זריקות כנגד כיום בחו

כאב2 בהיעדר טיפול כירורגי, מדובר בבעיה כרונית שתלווה את החולה כל ימי חייו ותתבטא במגבלת 

 תנועה ובכאבים2 הטיפול הכירורגי הנפוץ כיום הינו תפירת הגידים בהליך ניתוחי2 

חולים, עם מעקב כולל של למעלה  1,566 –בלמעלה מ ס השלימה השתלה של הבלון האורטופדי אורתוספיי

מספר ניסויים קליניים באירופה, 2 החברה נמצאת היום במהלך משמעותייםשיעורי הצלחה ב, שנים 4 - מ

ווק לשי CEקיבלה החברה אישור  22616 ברבעון השלישי של ין היתר גם באינדיקציות קליניות נוספותב

 ומאז חתמה הסכמים עם מפיצים והחלה במכירות בישראל ובמספר מדינות באירופה2 הבלון באירופה, 

 

 אודות קסניה:

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

המניות העיקריים נמנים )טכנולוגית מידע(2 עם המקימים ובעלי  IT-ומיזמים בתחומי המכשור הרפואי וה

משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם איי2בי2איי2, מנורה חברה לביטוח, קבוצת נובקום וח2מר תעשיות, 

2 ותעשייה נוספיםטק -מנכ"ל החברה, וכן אנשי היי -ענת סגל ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת פישמן, 

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

דר' יפית שטארק, פרופ' יוסי שחם ואחרים2  יו"ר קסניה, פרופ' גבי ברבש,  ,חיים מר, טל מניפזלרבות 

ולפעול להגדלת חברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה והמכשור הרפואי מטרת החברה להזניק וללוות 

י של החברות2 מתחילת פעילותה ביצעה קסניה השקעות סיכויי ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסק

השיקו מוצרים בשווקים גלובליים, הגיעו למכירות  ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשךבעשרות 

  אסטרטגיות עם שחקנים מובילים בתחומם2שותפויות ורווחיות ויצרו 

 .co.ilwww.xenia אתר קסניה:
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