Foresight Increases Stake in Rail Vision Following Successful Trial
in Europe
Ness Ziona, Israel – Jan. 10, 2018 – Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ and
TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that it has
increased its stake in Rail Vision Ltd. by exercising warrants into 11,486 of Rail Vision’s
ordinary shares for an aggregate of $2.24 million. Following the exercise, Foresight holds
32.62% of the issued and outstanding share capital of Rail Vision and 35.73% on a fully
diluted basis.
Rail Vision is a developer of unique solutions and vision-based systems for advanced
safety, asset and fleet management in the rail industry. In December 2017, Rail Vision
completed a successful trial of its unique vision-based system with a leading European
railway company. The trial was conducted under harsh winter weather and light
conditions, both at day and night, and demonstrated the system's real-time capabilities
to detect and classify railway obstacles at distances of several hundred meters.
In light of the trial's positive results, the leading European railway company notified Rail
Vision that it wishes to conduct a long-term, paid pilot test with Rail Vision’s system as it
considers purchasing the technology for its locomotive fleet.
“Aiming to accelerate and finalize the development and commercialization of its system,
Rail Vision's management approached Foresight with a request to expedite the exercise
of the warrants. Foresight is pleased to increase its stake and investment in Rail Vision in
order to provide additional working capital and to assist Rail Vision in meeting its
challenging goals,” commented Haim Siboni, CEO of Foresight. “We are also pleased with
the progress Rail Vision has made thus far in the development of its unique and innovative
solutions.”
For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight
Automotive, please visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto on Twitter, or
join Foresight Automotive on LinkedIn.

About Foresight
Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ and TASE: FRSX), founded in 2015, is a
technology company engaged in the design, development and commercialization of
stereo/quad-camera vision systems for the automotive industry based on 3D video
analysis, advanced algorithms for image processing, and sensor fusion. The company,
through its wholly owned subsidiary Foresight Automotive Ltd., 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 improve
driving safety by enabling highly accurate and reliable threat detection while ensuring the
lowest rates of false alerts. The company’s systems are targeting the Advanced Driver
Assistance Systems (ADAS), semi-autonomous and autonomous vehicle markets. The
company estimates that its systems will revolutionize automotive safety 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, Foresight is using forwardlooking statements in this press release when it discusses the impact of its investment in
Rail Vision, and providing Rail Vision with additional working capital and to assist Rail
Vision in meeting its challenging goals, and that it estimates that its systems will
revolutionize automotive safety. 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. References and links to
websites have been provided as a convenience, and the information contained on such
websites is not incorporated by reference into this press release. Foresight is not
responsible for the contents of third party websites.
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תרגום נוחות  -הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית

פורסייט מגדילה את החזקותיה ברייל ויז'ן לאחר ניסוי מוצלח באירופה
נס ציונה ,ישראל 10 ,בינואר  - 2018חברת פורסייט ,המתמחה בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב,
שמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב (סימול ,)FRSX :מודיעה היום כי היא הגדילה את החזקותיה
בחברת רייל ויז'ן בע"מ ("רייל ויז'ן") ,על-ידי מימוש אופציות ל 11,846-מניות של רייל ויז'ן ,תמורת סך של
כ 2.24-מיליון דולר ארה"ב .לאחר מימוש האופציות ,פורסייט מחזיקה ב 32.62%-מהון המניות המונפק של
רייל ויז'ן ,וב 35.73%-מהון המניות שלה בדילול מלא.
רייל ויז' ן מפתחת פתרונות ייחודיים ומערכות מבוססות ראייה ממוחשבת לבטיחות וניהול כלים בתעשיית
הרכבות .בחודש דצמבר  ,2017רייל ויז'ן השלימה בהצלחה ניסוי ("הניסוי") במערכת הייחודית שלה
המבוססת ראיה ממוחשבת ("המערכת") עם חברת רכבות אירופאית מובילה ("חברת הרכבות") .הניסוי נערך
בתנאי מזג אווירה ותאורה קשים וחורפיים ,ביום ובלילה ,והציג את יכולות המערכת לגלות ולסווג ,בזמן אמת,
מכשולים על גבי פסי הרכבת ,בטווחים של כמה מאות מטרים.
נוכח התוצאות החיוביות של הניסוי ,חברת הרכבות הודיעה לרייל ויז'ן כי ברצונה לקיים ,בהקדם ,פרויקט
פיילוט ממומן וארוך טווח של המערכת במתקניה ,ולאחר מכן ,בכפוף לשביעות רצונה מתוצאות הפיילוט ,היא
צפויה להזמין מערכת לצי הקטרים שלה.
"מתוך מטרה להאיץ ולסיים פיתוח ומסחור המערכת ,פנתה הנהלת רייל ויז'ן לחברה בבקשה להקדים את
המימוש של האופציות .פורסייט שביעת רצון לממש את האופציות שהוקצו במסגרת עסקת ההשקעה שלנו ברייל
ויז'ן ,על מנת לספק לרייל ויז'ן הון חוזר ולסייע לה לעמוד ביעדיה המאתגרים" ,אמר חיים סיבוני ,מנכ"ל
פורסייט" .אנחנו גם שביעי רצון מההתקדמות שרייל ויז'ן עשתה עד כה בפיתוח של פתרונותיה הייחודיים
והחדשניים".

למידע נוסף אודות פורסייט וחברת הבת שלה ,פורסייט אוטומוטיב ,בקרו באתר החברה
 ,www.foresightauto.comעקבו אחרי  @ForesightAutoבטוויטר ,או הצטרפו לעמוד החברה
 Foresight Automotiveבלינקדאין.

אודות פורסייט
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (סימול בבורסת נאסד"ק ות"א ,)FRSX :שנוסדה בשנת  ,2015היא חברה
טכנולוגית בתחום התכנון ,הפיתוח והמסחור של מערכות ראייה ממוחשבות לתעשיית הרכב ,העושות שימוש
בשתיים או ארבע מצלמות ,והמבוססות על ניתוח וידאו בתלת מימד ,אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה
והיתוך חיישנים .החברה ,באמצעות פורסייט אוטומוטיב בע"מ ,חברת הבת בבעלותה המלאה ,מפתחת מערכות
מתקדמות למניעת תאונות דרכים ,אשר נועדו לספק מידע מהיר ובזמן אמת על סביבת הרכב בעת הנסיעה.
המערכות נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות ,תוך שיעור מזערי של התרעות
שווא .מערכות החברה פונות לשוק מערכות סיוע לנהג ( ,)ADASולשווקי הרכבים החצי-אוטונומיים
והאוטונומיים .החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית
הגבוהה שהן מציעות .
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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