
 

 

 גיוס משמעותי לחברת פורטפוליו של קסניה:

 מיליון דולר 10ניינוקס השלימה סבב גיוס בהיקף כולל של 
 

 

, חברת השקעות ישראלית המתמחה בפיתוח קסניה ונצ'ר קפיטל )ת"א: קסנה( - 2015 במרץ 29 ,תל אביב

עתירות טכנולוגיה, מודיעה על גיוס משמעותי בחברת הפורטפוליו ניינוקס, בהיקף כולל  אפ-חברות סטארט

 מיליון דולר ובהשתתפות קרנות מובילות מישראל ומחו"ל.  10של 

מיליון דולר בהתאם לאבני דרך. בעלי  5מיליון דולר וגיוס נוסף של  5הגיוס יבוצע בשני שלבים: גיוס מיידי של 

המניות בחברה ערב הגיוס הם קסניה ואלכס רפופורט, היזם. זהו הגיוס הראשון של החברה, עוד בטרם סיום 

 אלף דולר.  500ולר בכל שלב וסה"כ אלף ד 250תקופת החממה. קסניה תשתתף בשני שלבי הגיוס, בהיקף של 

שיהיה יעיל, נוח לשימוש וללא תופעות  (OSA)ניינוקס מפתחת מכשיר חדשני לטיפול בדום נשימה חסימתי 

מדובר בתסמונת כרונית המאופיינת בהפסקות נשימה חוזרות  הלוואי האופייניות למכשירי הטיפול האחרים.

ונשנות בזמן שינה, אשר מובילה לירידה באיכות השינה ולתחלואה נלווית כגון לחץ דם גבוהה, סכרת, התקפי 

 לב  ושבץ. 

מיליון בני אדם סובלים מדום נשימתי חסימתי. הפתרונות הקיימים כוללים פרוצדורות  18-בארה"ב לבדה כ

וחיות פולשניות  וכן שינה עם מערכות מסורבלות הפוגעות באיכות השינה של החולים. השוק לטיפול בדום נית

מיליארד דולר עם קצב צמיחה דו ספרתי הצפוי בשנים  4נשימתי חסימתי, הינו שוק צומח בהיקף שנתי של 

 הקרובות.

אמון שאנחנו זוכים לה מצד : "אנחנו גאים בהשלמת הגיוס ובהבעת הלכס רפופורט, מנכ"ל ניינוקסא

המשקיעים. אנחנו מתכננים להמשיך בתנופת פיתוח המוצר, כדי לספק פתרון יעיל ונוח למיליוני הסובלים 

 "  .מתסמונת זו, אשר אינם מטופלים כיום

אנו שמחים על השלמת גיוס בהיקף מכובד ממשקיעים מהשורה הראשונה " ענת סגל, מנכ"לית קסניה:

מבטיחה אשר עתיד להאיץ את הכניסה של ניינוקס עם מוצר חדשני לשוק של מחלת דום  בחברת פורטפוליו

נשימתי חסימתי.  אנו רואים בגיוס המשמעותי עדות מצד המשקיעים לפוטנציאל הגדול של ניינוקס ומאמינים 

 ".2015 -שניינוקס, כמו חברות פורטפוליו אחרות יראו התקדמות משמעותית כבר ב

 

 נצ'ר קפיטלאודות קסניה ו

קסניה ונצ'ר קפיטל הינה חברת השקעות ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב )ת"א: קסנה(. קסניה עוסקת בהשקעות 

 בשלבים מוקדמים בחברות טכנולוגיה ומדעי החיים בישראל. בנוסף למימון, קסניה מספקת שירותי מנטורינג, יעוץ 

 



 

אסטרטגי ועסקי וסיוע בגיוסי הון כמו גם שירותים מקיפים לניהול מיזמים טכנולוגיים. הנהלת קסניה, הדירקטוריון 

והועדה המייעצת כוללים יזמים מנוסים ומומחים בעלי הצלחות והישגים מוכחים במגוון רחב של תעשיות. מאז 

גים טכנולוגיים ועסקיים משמעותיים, תוך הצפת חברות, אשר הגיעו להיש 26-, קסניה השקיעה ב2004הקמתה בשנת 

ערך מהותית. במהלך השנים, קסניה קיבלה מעמד חשוב בתעשיית ההיטק הישראלית וביססה שיתופים פעולה 

 .co.ilwww.xeniaמשמעותיים וקשרים אסטרטגיים עם שותפים מובילים בישראל, ארה"ב ובמזרח הרחוק. 

 בין חברות הפורטפוליו של קסניה:

 מיליון משתמשים. 80 -אשר פיתחה מנוע חיפוש ויזואלי עם למעלה מ –סופרפיש 

פלטפורמה לשיחרור מושהה, מקומי של תרופות למגוון רחב של יישומים, לרבות אורטופדיה ושתלים  –פוליפיד 

 דנטליים.

 ם.פלטפורמת ענן למשחקים המתקדמים בעול –פלייקסט 

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

 .(Rotator cuff Syndromeשרוול מסובב ) אשר פיתחה בלון מתכלה לטיפול בתסמונת –אורתוספייס 

 

 אודות ניינוקס:

יהיה יעיל, נוח לשימוש וללא תופעות הלוואי האופייניות ניינוקס מפתחת מכשיר חדשני לטיפול בדום נשימה חסימתי ש

למכשירי הטיפול האחרים. היתרון של המוצר שמפתחת ניינוקס נובע מהיותו מוצר ממוזער, נוח יותר וכן בעל מנגנון 

, גורמת (OSA)דום נשימתי חסימתי  תסמונתפעולה חדשני שאינו מצריך מערכת מסורבלת כמו בפתרונות הקיימים. 

 כרונית בעלת השלכות בריאותיות וכלכליות חמורות. להפסקות נשימה במהלך השינה והיא מחלה
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