
 

 
 

Rail Vision Will Examine Registration of its Shares on NASDAQ 

 
 
NESS ZIONA, Israel, November 8, 2017 – Foresight Autonomous Holdings Ltd., a 
leading developer of Advanced Driver Assistance Systems (NASDAQ, TASE: 
FRSX), announced today that as reported by Rail Vision, (24.76% owned by Foresight) 
the board of directors of Rail Vision has approved to examine the possibility of listing Rail 
Vision's shares on NASDAQ.  
 
 
About Rail Vision 

Rail Vision was founded in January 2015, and it focuses on the development of a unique, 
first-of-its-kind cognitive vision system based on image processing technologies. Rail 
Vision's system is designed to rapidly alert engine drivers to obstacles on the railway 
tracks, in any weather and any lighting conditions, by using designated cameras for object 
identification. Since the average stopping distance of a train traveling at a high speed is 
around 800 – 1,200 meters, long-distance obstacle identification is a key to railway safety. 
Rail Vision’s high-resolution cameras use advanced image processing algorithms to 
enable the system to locate obstructions from a distance of over 1,500 meters, thus being 
able to reduce collisions and fatalities, as well as severe damage to locomotives and the 
environment. 
Foresight currently holds 24.76% of Rail Vision’s issued and outstanding share capital, 
with warrants to acquire a significant number of additional shares to reach holdings of up 
to 38.67%, on a fully diluted basis.  
 

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. 
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הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית -תרגום נוחות  

 

 בנאסד"ק רישום מניותיה תבחןרייל ויז'ן 

חברת פורסייט, העוסקת בפיתוח מערכות מתקדמות למניעת תאונות  - 2017בנובמבר  8, נס ציונה, ישראל

כפי שנמסר לה (, מודיעה היום כי FRSXדרכים, שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק ובתל אביב )סימול: 

דירקטוריון , מהון מניותיה המונפק והנפרע( 24.76%-רייל ויז'ן )אשר פורסייט מחזיקה בכידי חברת -על

 מניותיה של רייל ויז'ן בבורסת הנאסד"ק בארה"ב. רישום לבחוןאישר  רייל ויז'ן

 אודות רייל ויז'ן

שמתמקדת בפיתוח מערכת ראיה קוגנטיבית ייחודית וחדשנית, , היא חברה 2015רייל ויז'ן שנוסדה בשנת 

המבוססת על טכנולוגיית עיבוד תמונה. המערכת של רייל ויז'ן נועדה להתריע מבעוד מועד בפני נהג קטר 

אודות מכשולים על פסי הרכבת, בכל תנאי מזג אוויר ותאורה, על ידי שימוש במצלמות ייעודיות לזיהוי 

 אובייקטים.

מטר, זיהוי מכשול  800-1,200-רחק העצירה הממוצע של רכבת הנעה במהירות גבוהה הוא כמאחר ומ

 מבעוד מועד הינו המפתח לבטיחות בתחום הרכבות.

המצלמות בעלות הרזולוציה הגבוהה של רייל ויז'ן משתמשות באלגוריתם עיבוד תמונה מתקדם המאפשר 

, ולכן באפשרותה של המערכת לצמצם מטר 1,500-למערכת לאתר מכשולים ממרחק של למעלה מ

 התנגשויות, נפגעים ונזקים לקטר ולהפחית פגיעה בסביבה.

 מלא.    בדילול 38.67%-מהון המניות המונפק והנפרע של רייל ויז'ן, וכ 24.76%-כמחזיקה בפורסייט 

 אודות פורסייט

ה טכנולוגית בתחום , היא חבר2015(, שנוסדה בשנת FRSXפורסייט )סימול בבורסת ת"א ונאסד"ק: 

( המבוססות על ניתוח וידאו בתלת ADASהתכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות עזר מתקדמות לנהיגה )

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

יר ובזמן אמת על סביבת המלאה, מפתחת מערכות למניעת תאונות דרכים, אשר נועדו לספק מידע מה

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

מעבירות תנועה, עייפות הנהג, חוסר ריכוז וכדו', ולאפשר זיהוי מדוייק ואמין של סכנות, תוך שיעור מזערי 

עולם מערכות העזר לנהיגה הודות לעלויות של התרעות שווא. החברה מעריכה כי מערכותיה ישנו את 

 הנמוכות והרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות. 
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