הכרה עולמית בחדשנות הפורטפוליו של קרן תעוזה:

חברת ביונס במקום השני ברשימת החדשנות הרפואית
ל 2102-במגזין פורבס
ביונס עקפה בדירוג את חברת ג'נרל אלקטריק .במקום הראשון בדירוג נמצאות חממות חדשנות
רפואית כמו זו שבמרפאת קליבלנד בארה"ב
"תחום הרפואה והבריאות יעמוד במרכז החדשנות האסטרטגית והטכנולוגית ב ,"2102-אמר ג'ון
קוטר ,סמנכ"ל החדשנות בקוטר אינטרנשיונל ,ועורך הדירוג

ביונס ,חברת פורטפוליו של קרן תעוזה (תל אביב :תעוזה) ,המובילה בתחום הנוירופרוטזות
לשיקום התנועה במשותקי גפיים באמצעות אותות חשמליים ,נבחרה למקום שני ברשימת
החדשנות בתחום הרפואה ל 2102-שפורסמה במגזין העסקים והניהול העולמי פורבס.
תעוזה ,קרן הון סיכון המשקיעה בחברות עתירות ידע עם התמקדות בתחומי המכשור
הרפואי ,המוליכים למחצה ,התוכנה והתקשורת ,מחזיקה ב 4.5%-מחברת ביונס ,וליוותה
את החברה במהלך הצלחות רבות לאורך הדרך ,כולל קבלת אישור  FDAלשיווק מוצר
נוירופרוטזה להפעלת שרירי כף-יד משותקים בספטמבר השנה.
"תחום הרפואה והבריאות יעמוד במרכז החדשנות האסטרטגית והטכנולוגית ב.2102-
החברות בתחום עושות עבודה מדהימה ומתוות כיווני התפתחות חדשים לקראת ,2102
הצפויה להיות שנה של שינוי ופריצות דרך" ,אמר ג'ון קוטר ,סמנכ"ל החדשנות בקוטר
אינטרנשיונל ,ועורך הדירוג.
ביונס נבחרה למקום השני בדירוג ,תוך ציון כי תחום התמחותה יהיה בין מובילי החדשנות
הרפואית לשנה הקרובה" :מבחינת חדשנות רפואית מעניין לעקוב ב 2102-אחר החברות
שבידי אלפרד מאן ,ובמיוחד אחר ביונס ,כמייצגת תחום רפואי שמתמקד במוצרים המסייעים
לאנשים לחזור לתפקוד מלא של רגליים וידיים ,עם חופש שאבד כתוצאה מבעיות נוירולוגיות
כמו שבץ מוחין או טרשת נפוצה" ,כך קוטר.
ביונס עקפה בדירוג את חברת ג'נרל אלקטריק שדורגה במקום השלישי עקב פעילותה בתחום
מכשור אבחון לסרטן בשלבים מוקדמים .במקום הראשון בדירוג נמצאות חממות חדשנות
רפואית כמו זו שבמרפאת קליבלנד בארה"ב.
על פי קוטר ,צפויים תחומי חדשנות רפואית אלה להציג גידול בפעילותם בשנה הקרובה,
בהובלת החברות הנזכרות ,תוך הטמעת אסטרטגיה שתמנף את צמיחתן של חברות אלו.

אודות תעוזה
תעוזה היא אחת הקרנות הותיקות בישראל ולה הצלחות מרשימות בתחומי ה,Health Care-
המוליכים למחצה והתקשורת .תעוזה משקיעה בחברות בעלות פריצת דרך טכנולוגית ומסייעת להן
בפעילות הבינלאומית שלהן .מלבד חברות בהן מושקעת תעוזה בישראל ,קיימות גם השקעות בשתי
חברות בקליפורניה וחברה בסין .יו"ר תעוזה הוא פרופ' משה ארנס ומנכ"ל החברה הוא אבי קרבס.
אודות ביונס
חברת ביונס עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות לשחזור תפקוד של חלק מהפונקציות של הידיים
והרגליים עבור נכים שנפגעו כתוצאה משבץ מוחין או מפגיעה בחוליות העליונות של עמוד השדרה .בין
מוצריה גם מערכת ה ,H200 WIRELESS-המכילה סד מותאם משתמש ,ומייצרת גירוי חשמלי קל
להפעלת קבוצות שרירים והחזרת תבניות תנועה לכף היד .מערכת זו מופעלת על ידי סוללה נטענת,
ובכך מאפשרת למשתמש ניידות מלאה ,תנועה ותרגול בכל מקום .המערכת קיבלה את אישור הFDA-
לשיווק בספטמבר .2100

