
 

 

 גיוס מוצלח נוסף לחברת פורטפוליו של קסניה:

SoftBank שקלמיליון  4.5-כ הסכם השקעה של ההוביל 

 אחרי הכסף שקלמיליון  100מעל  לפי שווי שלבסאגונה, 

 AKAMAIהגיוס הנוכחי הוא חלק מגיוס רחב יותר בו השתתפה גם ענקית שירותי הענן 

 

פיתוח  ,העוסקת בהקמה ישראליתציבורית חברה , )ת"א: קסנה( קסניה ונצ'ר קפיטל - 2015 פברוארב 12 ,תל אביב

סכם חתמה על ה סאגונהודיעה כי חברת הפורטפוליו הבתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים,  אפ-חברות סטארטוהשקעה ב

 - (SoftBank Ventures Koreaבנק )סופט בהובלת קרן הההשקעה בוצע .(מיליון דולר 1.2מיליון שקל ) 4.5-כ השקעה של

הנמנית על קבוצות ההשקעה הגדולות בעולם בתחום טכנולוגיות  ,Softbank ענקית התקשורתזרוע ההשקעות של 

מיליון  100 -למעלה מ הגיוס בוצע לפי שווי של בנק ונצ'רס בחברה ישראלית. של סופטזוהי השקעתה הראשונה  .התקשורת

  אחרי הכסף. לסאגונה,שקלים 

 2014הושלם באוגוסט שחלקו הראשון במיליון דולר, כאשר  3.2 כולל חלקו השני של סבב גיוס בסךמהווה את הסכם ה

 קסניה לאחר סבב הגיוס .וכן חלק מבעלי המניות הקיימים בסאגונה, (AKAMAI) אקמאיענקית שירותי הענן  השתתפה

 מהון המניות של סאגונה בדילול מלא. 11.3%-מחזיקה כ

שני גופים של  השקעה הכולל נוסף בסאגונהמוצלח של גיוס  השלמתו"אנו שמחים להודיע על  ענת סגל, מנכ"ל קסניה:

במוצרי החברה ובפוטנציאל  זוהי הבעת אמון מצד גופים מובילים אסטרטגיים בולטים בתחומם, אקמאי וסופטבנק.

 ".שלנו י המניותבעללהצפת ערך ל ולהביא חברות הפורטפוליונמשיך לקדם את  2015גם בשנת . העסקי שלהם

אנו גאים שמובילי התעשייה כאקמאי וסופטבנק בחרו להשקיע בחברה לצד התמיכה : "סאגונה, מנכ"ל פייט ליאור

מהמשקיעים הקיימים. אנו רואים בכך עדות לערך של פתרונות סאגונה המאפשרים שיפור חווית המשתמש, שיפור 

 סלולר".הלייצר כסף ברשתות של המפעילים הרווחיות והיכולת 

"אנו גאים שסאגונה הינה ההשקעה הראשונה של סופטבנק  דניאל קאנג, סמנכ"ל תפעול בסופטבנק ונצ'רס קוריאה:

ונצ'רס קוריאה בישראל. תעבורה סלולרית, המונעת על ידי צרכי משתמשי הקצה הדורשים להיות מחוברים בכל עת, 

לים יעשו שימוש בטכנולוגיה לטיפול בצווארי בקבוק. צפויה להציג צמיחה חזקה בחמש השנים הקרובות תוך שמפעי

 הטכנולוגיה של סאגונה היא פתרון משכנע המאפשר למפעילים לתת מענה לצרכים החיוניים העתידיים".

( מקומי של תכנים פופולריים באתר הסלולרי, ובכך מוזיל ומשפר את cachingפתרון התוכנה של סאגונה מאפשר אחסון )

השירות, ואת ההעברה וההתאמה של תוכן עשיר אל מכשירי קצה ניידים, לרבות סמארטפונים וטאבלטים. זמינות ואיכות 

הנמצא בצמיחה מהירה בשל השימוש הגובר  סאגונה פונה אל שוק הפתרונות להקלת עומסי תעבורה ברשתות סלולריות

ניות בעלי המעם . ממוקמים ביקנעםיה משרד בחממת קסניה, 2010סאגונה נוסדה בשנת ניידים. מכשירים בתוכן עשיר ב

 ומשקיעים פרטיים. 2Bangelsחברת תקשורת גרמנית, קרן  –אדווה אקמאי,  נמנים , מלבד קסניה,בסאגונההעיקריים 
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 אודות קסניה ונצ'ר קפיטל

אפ -חברות סטארטישראלית העוסקת בהקמה, פיתוח והשקעה ב חברה ציבורית )ת"א: קסנה(קסניה ונצ'ר קפיטל הינה 

קסניה עוסקת בהשקעות בשלבים מוקדמים בחברות טכנולוגיה ומדעי החיים בישראל. . בתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים

בנוסף למימון, קסניה מספקת שירותי מנטורינג, יעוץ אסטרטגי ועסקי וסיוע בגיוסי הון כמו גם שירותים מקיפים לניהול 

, הדירקטוריון והועדה המייעצת כוללים יזמים מנוסים ומומחים בעלי הצלחות מיזמים טכנולוגיים. הנהלת קסניה

להישגים חברות, אשר הגיעו  26-, קסניה השקיעה ב2004מאז הקמתה בשנת  והישגים מוכחים במגוון רחב של תעשיות.

בתעשיית ההיטק במהלך השנים, קסניה קיבלה מעמד חשוב  טכנולוגיים ועסקיים משמעותיים, תוך הצפת ערך מהותית.

הישראלית וביססה שיתופים פעולה משמעותיים וקשרים אסטרטגיים עם שותפים מובילים בישראל, ארה"ב ובמזרח 

 www.xenia.co.il הרחוק.

 בין חברות הפורטפוליו של קסניה:

 מיליון משתמשים. 80 -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 

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

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

 

 אודות סופטבנק ונצ'רס קוריאה:

פועלת מסיאול, זרוע ההשקעות של קבוצת סופטבנק הוהיא מהווה את  2000קרן ההשקעות של סופט בנק הוקמה בשנת 

קוריאה. קבוצת סופטבנק היא אחת מקבוצות הטכנולוגיה והתקשורת הגדולות בעולם. החברה מתמקדת בתחום 

חברות סטארטאפ.  175 -מיליון דולר ב 388ום השקיע עד היהמובייל, תשתיות פס רחב, תשתיות קוויות ואינטרנט. החברה 

 מיליארד דולר. 71לפי שווי של  (OTCMKTS:SFTBF)חברת האם, סופטבנק היא חברה ציבורית הנסחרת בארה"ב 

 

 אודות אקמאי:

אקמאי היא ספקית מובילה של שירותי ענן אשר נועדו לסייע לארגונים לספק שירותי רשת בכל מכשיר נייד. באמצעות 

, פתרונות החברה מאפשרים שירותי אינטרנט מהירים, אמינים ,™Akamai Intelligent Platformוגיית טכנול

 מיליארד דולר. 11לפי שווי של  (NASDAQ:AKAM)ומאובטחים. אקאמאי היא חברת ציבורית הנסחרת בנאסדק 
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