
                                                                                    

   

 

 

 

 

 
 אורתוספייס מוכרת את אחזקותיה בקסניה: 

 אורתוספייס משלימה בנוסף גיוס הון משמעותי
 
 

ציבורית המתמחה  חברה)ת"א: קסנה(,  קפיטלקסניה ונצ'ר  - 5201 במאי 20ישראל, תל אביב, 

הפורטפוליו ת בחבראחזקותיה כל מכירת על , מודיעה טק-טק ומד-יהחברות השקעה ופיתוח של ב

אגב השלמת הסכם מכר והסכם השקעה בין אורתוספייס ובעלי מניותיה ובין , פייססאורתו

 . TriVentures-ו HealthpointCapital ,Smith&Nephew ,, LLC המשקיעים 

וספייס. באורת קסניהאת מלוא החזקות  HealthpointCapital, תרכוש במסגרת הסכם המכר

 אלפי דולר ארה"ב. 2,152 -כ  קסניהבתמורה למכירת החזקותיה באורתוספייס תקבל 

 .מיליון ש"ח 6.2 –רווח כולל בסך של כ  לקסניההשלמת העסקה צפויה להניב 

הקמנו . ייס ברווח נאהמימוש אחזקותינו באורתוספאנו שמחים על " ענת סגל, מנכ"לית קסניה:

אורתוספייס ביחד עם היזמים כספין אוף מחברת ביופרוטקט, ואנו גאים בכך שתוך שנים את 

ספורות החברה הגיעה למוצר איתו בוצעו אלפי פרוצדורות, מכירות בישראל ובשווקים 

. ת חברה גלובלית בתחום האורטופדיהלרבו -בינלאומיים, משקיעים מובילים מהארץ ומחו"ל 

 ."חברות הפורטפוליו מתוך מטרה להציף ערך עבור בעלי המניות של קסניה בקידוםנו ממשיכים א

 

מוצר הדגל  שלבשוק צו אימובקידום  ישמש את אורתוספייס הון שגוייס בסבב ההשקעה הנוכחיה

 InSpace-מוצר ה. צומחיםשווקים חדירה לב, וקליניים מחקרים יישוםב, InSpace-ה של החברה

 קרע גידי השרוולית המסובבת בכתףמבוסס על טכנולוגיה מהפכנית לטיפול במקרים חמורים של 

(Rotator Cuff Syndrome).  

 ,HealthpointCapitalוהשותפות החדשה עם  ,: "סבב גיוס זהאיתי ברנע, מנכ"ל אורתוספייס

הניצבים מציע טיפול לחולים  InSpace-הלצמיחה גלובלית. במקום מצויין תמצב את אורתוספייס 

הטכנולוגיה פונה לנתח שוק . בקרעים מאסיביים בגידי הכתףלטיפול מוגבלות  אפשרויות בפני

 ."בלבד אפשרויות טיפול מוגבלות הכולל כיוםגדול וצומח 

שנים  5ניסיון קליני של  לאורתוספייס": באורתוספייס ד"ר אסף דקל, מייסד ודירקטור רפואי

קהל מנתחים נאמן דבר שאפשר לנו לבנות , ,ייםטיפול םהליכי 5000-מעל ל השלימההחברה ו

  בשווקים חדשים."   פעילותנולהרחבת  פועלים כיוםבאירופה ובישראל. אנו 

 

 

http://www.xenia.co.il/BioProtect
http://www.healthpointcapital.com/about_us/
http://www.smith-nephew.com/investor-centre-1/arthrocare/
http://www.triventures.net/


                                                                                    

 

  קסניהאודות 

בשלבים בהשקעה ופיתוח עוסקת ( הת"א: קסנה)ציבורית  חברהקסניה ונצ'ר קפיטל הינה 

חברות טכנולוגיה ומדעי החיים בישראל. בנוסף למימון, קסניה מספקת שירותי  של מוקדמים 

בשלבי החיים שירותים מקיפים במתן מנטורינג, יעוץ אסטרטגי ועסקי וסיוע בגיוסי הון כמו גם 

. הנהלת קסניה, הדירקטוריון והועדה המייעצת כוללים יזמים הראשונים של החברות המושקעות

הצלחות והישגים מוכחים במגוון רחב של תעשיות. מאז הקמתה בשנת  מנוסים ומומחים בעלי

חברות, אשר הגיעו להישגים טכנולוגיים ועסקיים  26-למעלה מ, קסניה השקיעה ב2004

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

וקשרים אסטרטגיים עם שותפים ההיטק הישראלית וביססה שיתופים פעולה משמעותיים 

 www.xenia.co.il וק. מובילים בישראל, ארה"ב ובמזרח הרח

 : נמנות קסניההבולטות של  יההחזקות עם

 . לתמונה למובייל ולאינטרנט -תמונה מנוע חיפוש ויזואלי  –סופרפיש 

ומבוקר של מגוון תרופות למספר רב של  מושההפלטפורמה לשחרור מקומי,  –פוליפיד 

 .וכאב (SSIדלקות וזיהומים בניתוחים ), שתלים דנטליים, אורתופדיהאפליקציות לרבות 

 . לביצוע סטרימינג של משחקי פרמיום בענןפלטפורמה  –פלייקאסט 

ועבור ספקי ברשתות סלולריות  עומסיםלהקלת  mobile caching טכנולוגיה לביצוע –סאגונה 

  תוכן עשיר ברשת. 

 

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

