
 

 

הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית -תרגום נוחות  

יצרני הרכב הגדולים  משלושתחתמה על הסכם פיילוט עם אחד פורסייט 

 בסין

חברת פורסייט, העוסקת בפיתוח מערכות מתקדמות למניעת תאונות דרכים,  - 2017באוגוסט  28נס ציונה, ישראל, 
על חתימת הסכם נוסף לביצוע (, מודיעה היום FRSX)סימול:  אביבנאסד"ק ובתל יותיה נסחרות בבורסת שמנ

 , עם אחד משלושת יצרני הרכב הגדולים בסין. של החברה Eyes-Onלבחינת מערכת  פיילוט

 .האחרונים בחודשים בסין מוביל רכב יצרן עם החברה חותמת עליו לישיהש הפיילוט הסכם הינו זה הסכם

, המבוססת על טכנולוגית פורסייטלמניעת תאונות דרכים של  Eyes-Onהדגמת ביצועי מערכת  הינן הפיילוטמטרות 
 תשתיות, הנהיגה בתרבות בהתחשב, בסין לנהג הסיוע ממערכות דרישותה והמשך למידת החברה את ,תלת מימד

 המקומיים.  האוויר ומזג

, אשר יעמיד לטובת החברה את יתר היצרן ידי על הפיילוט ימומן ת המערכת,התקנולמעט הוצאות יצור, הובלה, 
מידה הדרישות ואמות ואת הביצוע הפיילוט ההסכם קובע באופן מדיד את פרוצדורת  .המשאבים הנדרשים לביצועו

, במהירויות שונות ואל מבוקרת והן בסביבה לא מבוקרתתיבחן הן בסביבה  Eyes-Onמערכת  להערכת הצלחתו.
 .מזדמנות מול מטרות קבועות מראש ומטרות

 .ביניהםעתידי בהתאם לתוצאות הפיילוט, יבחנו הצדדים כניסה להסכם מסחרי 

רכבים והיצרן, שהינו בבעלות ממשלת סין, מייצר מיליוני כלי רכב בשנה, לרבות רכבים מסחריים ככל הידוע לחברה, 
 ות לשוק הרכב.זרוע השקעות המתמקדת באיתור טכנולוגי וכן חלקי חילוף לתעשיית הרכב, ולו צבאיים

 אודות פורסייט

, היא חברה טכנולוגית בתחום התכנון, 2015(, שנוסדה בשנת FRSXפורסייט )סימול בבורסת ת"א ונאסד"ק: 
, ( המבוססות על ניתוח וידאו בתלת מימדADASהפיתוח והמסחור של מערכות עזר מתקדמות לנהיגה )

אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה ובינה מלאכותית. החברה, באמצעות החברה בת, בבעלותה המלאה, 
מפתחת מערכות למניעת תאונות דרכים, אשר נועדו לספק מידע מהיר ובזמן אמת על סביבת הרכב בעת הנסיעה. 

עבירות תנועה, עייפות הנהג, המערכות, נועדו להתריע לנהגים בפני סכנות שעלולות לגרום לתאונות, כתוצאה מ
חוסר ריכוז וכדו', ולאפשר זיהוי מדוייק ואמין של סכנות, תוך שיעור מזערי של התרעות שווא. החברה מעריכה כי 
 . מערכותיה ישנו את עולם מערכות העזר לנהיגה הודות לעלויות הנמוכות והרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות

 

 מידע צופה פני עתיד

ה כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי. לפרטים נוספים, ראה נוסח הדיווח המחייב פרסום ז
 באנגלית להלן.
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Foresight Signs a Pilot Agreement with One of China's Top Three Largest Car 
Manufacturers 

 
NESS ZIONA, Israel, August 28, 2017 – Foresight Autonomous Holdings Ltd., a leading developer of 
Advanced Driver Assistance Systems (NASDAQ and TASE: FRSX), announced today that it has signed 
another agreement for a pilot project to test its Eyes-OnTM advanced driver assistance system, with one 
of China's top three largest car manufacturers.  

This is the third pilot agreement the company has entered into with leading Chinese car manufacturers in 
recent months. 

The objectives of the pilot project are to demonstrate the performance of Foresight's accident prevention 
systems, which is based on 3D technology, and to further study the Chinese drivers' requirements for 
driver assistance systems, taking into consideration local weather, infrastructure and common driving 
conduct.  

The pilot project will be financed by the manufacturer, except for production, shipping and system 
installation costs of Foresight's Eyes-On system. Moreover, the manufacturer will provide the company 
the resources required for conducting the pilot project. The agreement defines the test procedure, its 
requirements and the criteria for its success in a quantitative manner. Eyes-On will be tested in controlled 
and uncontrolled environments, in varying speeds and against both predefined and incidental targets.  

The parties will consider entering into a future commercial agreement based on the results of the pilot 
project. 

The manufacturer is owned by the Chinese government and has a production capacity of millions of 
vehicles annually, including commercial vehicles, military vehicles and replacement parts for the 
automotive industry. Furthermore, the manufacturer has an investment arm specializing in locating 
technologies for the vehicle market.  

About Foresight 

Foresight (and 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 describes conducting a pilot project with the car manufacturer and that the 
parties will consider entering into a future commercial agreement based on the results of the pilot 
project, 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.   
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