
  

 

 נג', חברת פורטפוליו של קסניה:אגיוס משמעותי בסאמ

 נג' אסאמבמיליון שקלים  21 הכרמל ונצ'רס משקיע

 

 כרמל ונצ'רסהודיעה היום כי   (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל1121ספטמבר  12 ,קרית גת ישראל,

חר סבב גיוס זה מחזיקה לא. ג'אנ, סאמהפורטפוליומיליון שקלים בחברת  21 - כהשקיעה  ,מקבוצת ויולה

 .21.1% -כ  'גאנמאקסניה בס

(. סאמאנג' SaaS) שירות"תוכנה כ"פתרונות בתחומי מחשוב ענן וומוכרת משווקת  ,סאמאנג' מפתחת

. הפתרונות יםשירות ארגוני מוקדיב ווניהול נכסי מחשהתומכת בשלב ראשון ב SaaS פלטפורמתפיתחה 

, ואת IT Asset Managementאת נכסי המחשוב שברשותם של סאמאנג' מאפשרים ללקוחותיה לנהל 

בצורה יעילה, ומאפשרים ללקוחותיה חסכון משמעותי  IT Service Desk יםהשירות הארגוני ימוקד

החברה החלה את דרכה בעלויות, בזכות מיקור חוץ של כל נושא הפעלת ואחזקת התוכנה הארגונית. 

 חבי ארה"ב באמצעות צוות מכירות בארה"ב. בחממת קסניה והגיעה למכירות לארגונים בר

  IT- דוגמא נוספת למימוש האסטרטגיה של קסניה בתחום ההיא  'סאמאנג" ענת סגל, מנכ"ל קסניה:

השקעה בשלבי סיד באמצעות החממה בפרויקט הנותן מענה ייחודי בתחום עם פוטנציאל שוק גדול וקידום 

שמחים לצרף  אנו .במשאבים צר יחסית וביעילותפרק זמן קתוך "ל החברה למכירות בשווקים בחו

. אנו מאמינים כי סאמאנג' ושאר אחת הקרנות המובילות הפועלות בישראל -את כרמל ונצ'רס  כשותפים

 לבעליהצלחות עיסקיות והתקדמות משמעותית תוך יצירת ערך רב השנה חברות הפורטפוליו יראו 

 המניות".

בארגונים  ITלמנהלי מביא בשורה אמיתית  רון החדשני של סאמנאג',הפת": ונצ'רס כרמלברונן ניר, שותף 

 מתן תוך של החברה  IT- כל נכסי הניהול פשוט ויעיל של  , במודל של מחשוב ענן,ומאפשרבינוניים וקטנים 

אנו שמחים לתמוך בצוות המוביל של החברה, שמביא עימו ניסיון רב,  .שירות טוב יותר לעובדי הארגון

 רר השראה לשוק עצום שמאוד צמא לחדשנות מסוג זה."וחזון מעו

בהמשך על הבעת האמון של כרמל ונצ'רס והתמיכה  אנו שמחים: "דורון גורדון, מייסד ומנכ"ל סאמנאג'

 "החברה. צמיחת

מנאג' כבר היום לקוחות מכל העולם, ממגוון רחב של תעשיות, והשוק בו היא פועלת הוא למעשה אלס

המתמחה בפתרונות  Construction  Laneלקוחות החברה ניתן למנות את חברת עם  .אינסופי עבורה

אחת מחברות הייעוץ המובילות  - Mosaicבארה"ב, חברת  Drexelתשתיות ותעבורה, אוניברסיטת 

לקוחות רבים וכן  חברת המבצעים הקבוצתיים – Grouponבירת צפון קרוליינה,  –, משטרת ראליי בעולם

 .העולםנוספים מכל רחבי 

 

 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

יי.בי.איי., מנורה חברה לביטוח, משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם אקבוצת 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

רוני ענב, אקי רטנר, גדעון מנטל, דר' יפית פרופ' 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 מיה השקעות בביצעה קסנ 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 

 

 אודות סאמאנג':

סאמאנג' היא ספק מוביל של מערכות תוכנה הפועלות בצורת מחשוב ענן ועוזרות לארגונים לנהל ולשלוט 

בצורה טובה יותר בסביבות ונכסי המחשוב שברשותם. המערכת של סאמאנג' עוזרת ללקוחות לנהל את 

מוקד , לארגן רשיונות תוכנה וחוזי מחשוב, לזהות סיכונים ובעיות רישוי תוכנה ולהפעיל IT - מצאי נכסי ה

של סאמאנג' מאפשרת לארגונים לחסוך  SaaS -שירות מרכזי לתמיכה במשתמשי החברה. מערכת ה 

 www.samanage.com אתר סאמאנג':  בעלויות המחשוב ולנהל את נכסי המחשוב בצורה יעילה.

 

 אודות כרמל ונצ'רס:

-ע"י צוות יזמים ומנכ"לים לשעבר מבכירי תעשיית ההיי 1000כרמל ונצ'רס, מקבוצת ויולה, הוקמה בשנת 

טק הישראלית והינה מבין הקרנות המובילות בישראל. השקעותיה של כרמל ממוקדות בתחומי התוכנה, 

כרמל  מיליון דולר. 000 -דיגיטלית וסמיקונדקטורס, ותחת ניהולה כ התקשורת, אינטרנט, מובייל, מדיה

מסייעת מתאפיינת בליווי פעיל של חברות הפורטפוליו, ורוב השקעותיה הן בשלבים מוקדמים. כרמל 

, בהקמת צוותי הנהלה ולקוחותשותפים לתכנון אסטרטגי, בקישור בלחברות הפורטפוליו במיצוב ו

כרמל השכילה לבנות תיק השקעות מבטיח של חברות  מערך מכירות בינלאומי.בישראל ובחו"ל, ובבניית 

שחלקן הפכו מובילות בינלאומיות בתחומן ושנהנות מתנופת הכנסות מרשימה. בין האקזיטים האחרונים 

, אקטימייז, קופרגייט, וואנובה וסנפטו. כרמל ונצ'רס משתייכת ECIשל כרמל ניתן למנות את פולואפ, 

מיליארד דולר. פרטים נוספים ניתן למצוא  1-קבוצת השקעות פרטית מובילה, המנהלת כ –לה לקבוצת ויו

 www.carmelventures.comבאתר הקרן: 
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