
 

 

הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית -תרגום נוחות  

 

 עם חברת של המערכת בשיתוףניסוי השלימה בהצלחה פורסייט 

Uniti השוודית 

מערכות מתקדמות למניעת חברת פורסייט, העוסקת בפיתוח  - 2017באוגוסט  21נס ציונה, ישראל, 

על (, מודיעה היום FRSX)סימול:  נאסד"ק ובבורסת תל אביביותיה נסחרות בתאונות דרכים, שמנ

. יכולות המערכת השוודית Uniti חברת עם המערכת שפיתחה, בשיתוףניסוי השלמה מוצלחת של 

 דיה, הן בסביבה מבוקרת והן בנהיגה בכביש פתוח.נבחנו בשוו

פורסייט את  תפתח ותשלבלגבש הסכם מקיף לשיתוף פעולה מסחרי, במסגרתו בכוונת הצדדים 

, Unitiברכבים החשמליים של  אוויר,-לשימוש בכל תנאי מזגהמיועדת  ,ספקטרלית-המערכת המולטי

 בעתיד. Unitiשל  ברכב האוטונומי תהראשימערכת החישה ( והן כADASהן כמערכת עזר לנהג )

אמר: "התוצאות של פורסייט בכל תנאי מזג אוויר ותאורה מרשימות ביותר. , Unitiלואיס הורן, מנכ"ל 

הטכנולוגיה של החברה מחליפה את מערכת הראייה האנושית, ואף עולה עשרות מונים על יכולותיה 

ומגבלותיה. אין ספק כי פורסייט תהיה שחקנית מפתח בעולם הרכבים החשמליים האוטונומיים 

 בעתיד".

 Uniti: "אנו נרגשים מאוד על ההזדמנות לשיתוף פעולה עם חברת , אמרמנכ"ל פורסייטחיים סיבוני, 

ספקטרלית ומתאימה לכל תנאי -, המבוססת על ראייה מולטיהייחודית שלנו מערכתה לשילובית והשווד

 : DNA-האותו חולקות את  Uniti-פורסייט ו .Unitiשל רכבים החשמליים החדשניים ב מזג אוויר,

טונומיים. אני והבטיחות וחוויית הנהיגה של רכבים מאוישים וא םלביצוע מהפכה בתחווחזון  חדשנות

 כי שיתוף הפעולה הזה ישנה את פני תעשיית הרכב". משוכנע

 Unitiאודות 

Uniti Sweden ניתחשמלי בייצור המוני מתוך גישה חדש אורבני, מפתחת רכב 2016, שנוסדה בשנת 

משתמש החוויית ויגביר משמעותית את אוטונומיות  נהיגה לבטיחות ולקיימות. הרכב כולל יכולות

על מסך מלא. מתקדמת של המשך הדרך הכוללת מערכת היגוי אלקטרונית ותצוגה  ,אינטואיטיביתה

חשמלי  עידן חדש ומתקדם בייצור רכב על יםמבשר והמודולריות שלו, של הרכב המבנה קל המשקל

 . ניאורב

 פורסייט אודות

, היא חברה טכנולוגית בתחום 2015(, שנוסדה בשנת FRSX: בבורסת ת"א ונאסד"ק פורסייט )סימול

ניתוח וידאו ( המבוססות על ADASלנהיגה )מתקדמות התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות עזר 

. החברה, באמצעות החברה בת, , אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה ובינה מלאכותיתתלת מימדב

מפתחת מערכות למניעת תאונות דרכים, אשר נועדו לספק מידע מהיר ובזמן אמת בבעלותה המלאה, 

נהגים בפני סכנות שעלולות לגרום לתאונות, נועדו להתריע לעל סביבת הרכב בעת הנסיעה. המערכות, 

תוך  פשר זיהוי מדוייק ואמין של סכנות,ולא כתוצאה מעבירות תנועה, עייפות הנהג, חוסר ריכוז וכדו',

ישנו את עולם מערכות העזר לנהיגה  . החברה מעריכה כי מערכותיהשיעור מזערי של התרעות שווא

 הודות לעלויות הנמוכות והרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות. 

 

 



 

 מידע צופה פני עתיד

פרסום זה כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי. לפרטים נוספים, ראה נוסח הדיווח 

 באנגלית להלן. המחייב

 

 פרטי קשר:

 עדי ומיכל קשרי משקיעים

 0523044404מיכל אפרתי: 

 michal@efraty.com 
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Foresight Completes a Successful System Demonstration with Uniti 
Sweden 

 
NESS ZIONA, Israel, August 21, 2017 – Foresight Autonomous Holdings Ltd., a leading 
developer of Advanced Driver Assistance Systems (NASDAQ and TASE: FRSX), announced 
today that the company has successfully completed a system demonstration performed with 
Uniti Sweden. The system’s capabilities were demonstrated in Sweden, under a controlled 
environment and in open road driving.  
 
The parties intend to negotiate a definitive agreement for commercial cooperation whereby 
Foresight’s multispectral all-weather conditions system will be developed and integrated 
into Uniti’s electric vehicles as an advanced driver-assistance system (ADAS), as well as the 
leading sensor system for the future autonomous capabilities of Uniti’s electric cars. 
 
Foresight CEO, Mr. Haim Siboni, said, “We are very excited about the opportunity to team 
up with Uniti Sweden and provide Foresight’s unique multispectral-all-weather conditions 
vision-based ADAS system for Uniti’s premium electric vehicles. Both Uniti and Foresight 
share the same DNA of innovative companies with a strong passion to revolutionize safety 
and the driving experience for manned and autonomous vehicles. I am confident that this 
cooperation will be a game changer in the automotive industry.” 
 
Uniti CEO, Lewis Horne, stated, “What Foresight can achieve in all weather and lighting 
conditions is impressive. Their technology mimics the vision system of humans, while greatly 
exceeding human vision capabilities and limitations. They are sure to be an important player 
in the future of autonomous electric cars.” 

 
About Uniti 
Uniti Sweden, founded in 2016, is developing a mass market electric city car that brings a 
new approach to safety and sustainability. The vehicle features autonomous capabilities and 
boasts an intuitive user experience which includes an electronic steering system, and a full-
screen heads-up display. The highly scalable, lightweight construction, ushers in a new era 
for premium vehicle manufacturing.  
 
About Foresight 
Foresight (NASDAQ and TASE: FRSX), founded in 2015, is a technology company engaged in 
the design, development and commercialization of Advanced Driver Assistance Systems 
(ADAS) based on 3D video analysis, advanced algorithms for image processing and artificial 
intelligence. The company, through its wholly owned subsidiary, develops advanced systems 
for accident prevention, which are designed to provide real-time information about the 
vehicle's surroundings while in motion. The systems are designed to alert drivers to threats 
that might cause accidents, resulting from traffic violations, driver fatigue or lack of 
concentration, etc., and to enable highly accurate and reliable threat detection while 
ensuring the lowest rates of false alerts. The company estimates that its systems will 
revolutionize ADAS by providing an automotive grade, cost-effective platform, and advanced 
technology.   



 

Forward Looking Statements  
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the “safe 
harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other Federal 
securities laws. Words such as “expects,” “anticipates,” “intends,” “plans,” “believes,” 
“seeks,” “estimates” and similar expressions or variations of such words are intended to 
identify forward-looking statements. For example, when Foresight discusses that it intends 
to negotiate a definitive agreement with Uniti Sweden, that Foresight’s products will be 
integrated into Uniti’s vehicles, that it will be an important player in the future of 
autonomous electric cars and that it estimates that its systems will revolutionize ADAS, it is 
using forward-looking statements. Because such statements deal with future events and are 
based on Foresight’s current expectations, they are subject to various risks and uncertainties 
and actual results, performance or achievements of Foresight could differ materially from 
those described in or implied by the statements in this press release. 
  
The forward-looking statements contained or implied in this press release are subject to 
other risks and uncertainties, including those discussed under the heading “Risk Factors” in 
Foresight’s registration statement on Form 20-F filed with the Securities and Exchange 
Commission (“SEC”) on June 1, 2017, and in any subsequent filings with the SEC. Except as 
otherwise required by law, Foresight undertakes no obligation to publicly release any 
revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the 
date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated events. 
 
 
CONTACT INVESTOR RELATIONS:  
Miri Segal-Scharia  
CEO 
MS-IR LLC  
917-607-8654  
msegal@ms-ir.com 
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