
 

 

 
Foresight Successfully Completes Another Pilot Project with a Leading 

Chinese Car Manufacturer 
 

NESS ZIONA, Israel, September 18, 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 an additional pilot project with a leading 
Chinese car manufacturer and met the pre-defined requirements and criteria set for its 
success.  

This is the third successful pilot project accomplished with top Chinese manufacturers. 

The company’s Eyes-OnTM system was tested in controlled and uncontrolled environments, 
in varying speeds and against both predefined and incidental targets.  

The parties have agreed to examine possible directions for commercial cooperation over the 
next few months. 

Foresight CEO, Mr. Haim Siboni, said “We continue our strategy to increase awareness of 
our potentially life-saving technology among car manufacturers. This is our third successful 
pilot project with top manufacturers in China. The successful results we have achieved in the 
different pilots demonstrate the uniqueness of the company's technology and we intend to 
further expand our exposure and reach additional manufacturers.” 

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 that the parties 
will examine possible directions for commercial cooperation over the next few months, and 
that it intends to further expand its exposure and reach additional manufacturers, 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 
 

 

  



 

 

הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית -תרגום נוחות  
 

 השלימה בהצלחה פיילוט נוסף עם יצרן רכב מוביל בסיןפורסייט 

חברת פורסייט, העוסקת בפיתוח מערכות מתקדמות למניעת  - 2017 בספטמבר 18נס ציונה, ישראל, 

(, מודיעה היום כי FRSXתאונות דרכים, שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק ובתל אביב )סימול: 

שנקבעו מראש לבחינת  םיעדיהוהשיגה את כל  ,נוסף עם יצרן רכב מוביל בסין פיילוט השלימה בהצלחה

 .הפיילוטהצלחתו של 

 הפיילוט השלישי שהושלם בהצלחה עם אחד מיצרני הרכב המובילים בסין.זהו 

, במהירויות מבוקרת והן בסביבה לא מבוקרתנבחנה הן בסביבה  ,של החברה TMOn-Eyesמערכת 

 .שונות ואל מול מטרות קבועות מראש ומטרות מזדמנות

סחרי ביניהם במהלך פוטנציאלים לשיתוף פעולה מ החברה והיצרן הסכימו לבחון מספר כיוונים

 .החודשים הקרובים

 את המודעות לטכנולוגיה להגדיל: "אנחנו ממשיכים באסטרטגיה שלנו , ציין, מנכ"ל פורסייטחיים סיבוני

 שלישי שלנו עםהמוצלח הפיילוט הבקרב יצרני הרכב. זהו  ,בעלת פוטנציאל להצלת חייםשהינה  שלנו

ייחודיות טכנולוגית  את ממחישותבפיילוטים בסין. התוצאות המוצלחות שהשגנו  רכב מוביליםיצרני 

  ".יםנוספם ובכוונתנו להעמיק עוד יותר את החשיפה שלנו ולהגיע ליצרני ,החברה

 אודות פורסייט

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

( המבוססות על ניתוח וידאו ADASהפיתוח והמסחור של מערכות עזר מתקדמות לנהיגה )התכנון, 

בתלת מימד, אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה ובינה מלאכותית. החברה, באמצעות החברה בת, 

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

בעת הנסיעה. המערכות, נועדו להתריע לנהגים בפני סכנות שעלולות לגרום לתאונות,  על סביבת הרכב

כתוצאה מעבירות תנועה, עייפות הנהג, 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 

 דות לעלויות הנמוכות והרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות. הו

 מידע צופה פני עתיד

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

 המחייב באנגלית להלן.
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