
  

 :פלייקסט חברת הפורטפוליו של קסניה בשיתופי פעולה עם חברות ענק בין לאומיות

 AirTires –ו  Nvidia ,Paceחתמה על הסכמים עם סיסקו, 

 מיליון שקלים 21 –החברה תגייס מבעלי המניות הקיימים כ 

 

פלייקסט הינה החברה המובילה בעולם באספקת משחקי מחשב במחשוב ענן ובונה : "ענת סגל

 "בתחום כחברה גדולהעצמה 

 

דיעה כי חברת הפורטפוליו ומ (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל1121ספטמבר  12ישראל, קריית גת, 

חתמה על הסכמי שיתוף פעולה עם חברות ענק בין לאומיות,  בדילול מלא(, 21.21% -)מוחזקת ב  סטפלייק

את מראש ם. מטרת שיתופי הפעולה הינן להטמיע , המייצרות ממיריAirTires –ו  Nvidia ,Paceסיסקו, 

קלות שירות של משחקי יתר ת על מנת לספק בשורהטכנולוגיה של פלייקסט בממירים של יצרניות התק

 מחשב איכותיים ללא צורך ברכישת קונסולה.

ל חלקה ש –מיליון שקלים בפלייקסט מבעלי המניות הקיימים  21 –בנוסף, מודיעה קסניה על גיוס של כ 

 .נעשה בדרך של הלוואה המירה להשקעה בחברה מיליון שקלים. הגיוס  2.1 –קסניה בגיוס הינו כ 

פלייקסט ממשיכה לעבות את הסכמי שיתופי הפעולה הקיימים עם סמסונג " ענת סגל, מנכ"ל קסניה:

. מהלכים Nvidia –, גם עם חברות בינלאומיות נוספות כגון סיסקו ו Sagem–ויצרנית הממירים הצרפתית 

אלו נועדו לספק לשוק של מאות מיליוני מנויי כבלים ברחבי העולם אפשרות לשחק במשחקי מחשב 

איכותיים ועשירים גם ללא רכישת קונסולת משחק, זאת בעלות של מספר דולרים בודד מידי חודש. 

ובונה  בחודשים האחרונים הפכה פלייקסט לחברה המובילה בעולם באספקת משחקי מחשב במחשוב ענן

. אנו מעריכים כי הפוטנציאל של החברה הוא עצום כך שאנו ממשיכים להשקיע עצמה כחברת ענק בתחום

 המניות של קסניה". בחברה ומאמינים כי היא תיצור ערך רב לבעלי

לחברת פלייקסט יש הסכמי תוכן עם מו"לים של המשחקים הפופולריים ביותר כיום, כמו אקטיוויז'ן, 

, וורנר ברדרס ועוד. השירות יאפשר למשתמשים לשחק על גבי THQס, דיסני, סגה, אטארי, קודמסטר

, Street Fighter ,Sonic Generations ,MotoGP ,Call of Dutyהטלוויזיה במשחקים מובילים כמו 

Homefront ו-Lego Batman. 

 

 אודות קסניה:

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

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

ה לביטוח, משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם איי.בי.איי., מנורה חברקבוצת נובקום וח.מר תעשיות, 

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

טק הישראלי, -בדירקטוריון החברה ובפורום המייעץ שלה חברים יזמים מצליחים, הנמנים עם בכירי ההיי

נב, אקי רטנר, גדעון מנטל, דר' יפית רוני עפרופ' גבי ברבש, ד"ר אורנה ברי, חיים מר, טל מניפז, לרבות 

חברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה שטארק, פרופ' יוסי שחם ואחרים. מטרת החברה להזניק וללוות 



  

ולפעול להגדלת סיכויי ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת והמכשור הרפואי 

השיקו  ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך 10 -יותר מביצעה קסניה השקעות ב 1002פעילותה בסוף 

אסטרטגיות עם שחקנים מובילים שותפויות מוצרים בשווקים גלובליים, הגיעו למכירות ורווחיות ויצרו 

 Arcos, BandWd, M-Photo,את , בין היתר,תוכולל IT –החברות הבולטות בתחום ה  בתחומם.

Intuview, SuperFish, SAManage, BookPulse, Saguna, SafePeak   ו– Playcastמכשור . בתחום ה

 ,BioProtect, NeatStitch, Medi-tate, PolyPid, OrthoSpaceניתן למצוא את החברותהרפואי 

Xenolith, Ninox  .אתר קסניה: ואחרותwww.xenia.co.il 

 

 פלייקסטאודות 

חברת פלייקסט פיתחה שרת וידאו לדחיסה ושידור של משחקי מחשב איכותיים. השידור שמפתחת 

ים בהחברה יאפשר לחברות כבלים וטלפוניה לספק שירותי משחקים ברמה המתחרה במשחקים על מחש

ת משחקים, ללא צורך בשינוי הממירים הקיימים בבית המנוי או בתשתית הרשת. אישיים או קונסולו

פלייקסט  .הפיתוח מאפשר לחברת הכבלים להגדיל את ההכנסה ללקוח מבלי להגדיל את ההשקעה ברשת

, JVP, בכיר לשעבר בחברת הרמוניק.  המשקיעים בחברה הם קרן על ידי גיא דה בר 1002הוקמה בשנת 

 , וקסניה ונצ'רס.MK Capitalקרן 
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