Foresight Signs an Agreement to Merge its Eye-NetTM Activities with
Tamda
Ness Ziona, Israel – May 9, 2018 – Foresight Autonomous Holdings Ltd., an innovator
in automotive vision systems (NASDAQ and TASE: FRSX), announced today that it has
signed a merger agreement with Tamda Ltd. )TASE: TMDA) and its controlling
shareholder, Ipax Issues Ltd. According to the agreement, Foresight will spin off its
activities dedicated to the development of its Eye-NetTM accident prevention system
into its wholly owned subsidiary, then merge it into Tamda.
The Eye-NetTM V2X (vehicle-to-everything) cellular-based accident prevention
solution is designed to provide real-time pre-collision alerts to pedestrians and
vehicles by using smartphones and relying on existing cellular networks.
According to the agreement, Foresight will establish a wholly-owned subsidiary and
transfer to the Subsidiary all of Foresight’s rights, including intellectual property, for
no consideration. Upon the closing of the of the merger transaction, Foresight will
transfer 100% of the share capital of the subsidiary to Tamda in return for
approximately 74.49% of Tamda’s share capital as of the closing date of the
transaction. Furthermore, Tamda will have no assets, liabilities or obligations of any
kind and will have net cash of NIS 2,000,000 upon the closing of the transaction.
Upon closing, Foresight will begin to provide development and other services to the
merged company, as required periodically by the merged company, for further
development of the Eye-NetTM system.
The closing of the merger agreement is subject to the fulfillment of customary closing
conditions, including obtaining the approval of Tamda’s shareholders, the Tel Aviv
Stock Exchange, certain court approvals with respect to an arrangement of Tamda’s
creditors, if any, a pre-ruling from the Israeli Tax Authority and other conditions
necessary for the up-listing of Tamda to the TASE’s main list.
Foresight recently announced that it successfully completed a multi-user trial of its
Eye-NetTM accident prevention system and achieved all of the pre-defined objectives.
120 Android and iOS users from across Israel participated in the trial, part of which
consisted of simulating collision scenarios in two different locations in a safe and
controlled manner. The simulated scenarios included two vehicles moving towards
each other with no direct eye contact between them, and an additional scenario
simulating an accident between a vehicle and a pedestrian. In all of the simulated
scenarios, the Eye-NetTM application successfully alerted all users in a manner that
enabled them to brake safely and on time. The information was streamed in real-time
to a control room at the company’s headquarters and accurately displayed the
location of the simulated collisions on a map.

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 and V2X cellular-based solutions for the
automotive industry. Foresight’s vision systems are 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 forward-looking statements in this press release when it discusses closing the
merger agreement, if at all, and the future operations, future financial position,
prospects, plans and objectives of the merged company. 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 annual report on Form 20-F filed with the Securities and
Exchange Commission ("SEC") on March 27, 2018, 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 חתמה על הסכם למיזוג פעילות Eye-NetTM
לחברת תמדא
נס ציונה ,ישראל 9 ,במאי  - 2018חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ ,המתמחה בתחום מערכות
ראייה ממוחשבות לרכב ,שמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב (סימול ,)FRSX :הודיעה היום על
חתימת הסכם מיזוג עם חברת תמדא בע"מ שנסחרת בבורסת תל אביב ("תמדא") ובעלת השליטה בה
חברת איפקס הנפקות בע"מ .על פי ההסכם ,פורסייט תפצל את פעילותה הקשורה למערכת Eye-NetTM
למניעת תאונות דרכים לתוך חברה בת בבעלותה המלאה ולאחר מכן תמזג אותה לתוך תמדא.
 Eye-NetTMהינה מערכת  (vehicle-to-everything) V2Xמבוססת תקשורת סלולרית למניעת תאונות
דרכים .מערכת  Eye-NetTMנועדה לספק התרעות בזמן אמת להולכי רגל ונהגים מפני תאונות דרכים,
באמצעות שימוש בטלפונים סלולריים חכמים וברשתות סלולריות קיימות.
על פי ההסכם ,פורסייט תקים חברה בת ,בבעלותה המלאה ,ותעביר אליה ,את כל זכויותיה של פורסייט,
לרבות זכויות קניין רוחני ,ללא תמורה  .במועד השלמת עסקת המיזוג תעביר פורסייט  100%מהון המניות
של החברה בת לתמדא ,בתמורה להקצאת מניות של תמדא אשר תהוונה כ 74.49%-מהון המניות של
תמדא במועד השלמת העסקה .במועד השלמת העסקה ,לתמדא לא יהיו נכסים או התחייבויות מכל מין
וסוג ,ובקופתה יהיה סך של  ₪ 2,000,000נטו.
עם השלמת העסקה ,פורסייט תחל לספק לחברה הממוזגת שירותי פיתוח ושירותים אחרים ,כפי שידרשו
מפעם לפעם על ידי החברה הממוזגת לצורך המשך פיתוח מערכת .Eye-NetTM
השלמת הסכם המיזוג כפופה לקיומם של תנאים מתלים מקובלים ,ובכלל זה קבלת אישור בעלי המניות
של תמדא ,קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ,קבלת אישור בית המשפט המוסמך להסדר
נושים בתמדא ,קבלת רולינג מרשויות המס לגבי עסקת המיזוג והתנאים הנדרשים לרישום מחדש של
תמדא ברשימת המסחר הראשית של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
לאחרונה הודיעה פורסייט כי השלימה בהצלחה ניסוי רב משתתפים ראשון במערכת  Eye-NetTMלמניעת
תאונות דרכים והשיגה את כל היעדים שנקבעו מראש לבחינת הצלחתו של הניסוי .בניסוי השתתפו 120
משתמשי אנדרואיד ו iOS-מכל רחבי הארץ ובמהלכו נבחנו בשני מוקדים שונים בארץ ,בצורה מבוקרת
ובטיחותית ,גם תרחישים המדמים התנגשות בין שני כלי רכב ללא קשר עין ביניהם ,וכן תרחיש נוסף
המדמה תאונה בין כלי רכב להולך רגל .בכל התרחישים הצליחה אפליקציית  Eye-NetTMלהתריע באופן
שאיפשר לכל המשתמשים לבלום בזמן ובבטחה .המידע זרם בזמן אמת אל חדר הבקרה במטה החברה
והציג בצורה מדויקת את מיקומי האירועים על גבי מפה.

אודות פורסייט
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (סימול בבורסת נאסד"ק ות"א ,)FRSX :שנוסדה בשנת ,2015
היא חברה טכנולוגית בתחום התכנון ,הפיתוח והמסחור של מערכות ראייה ממוחשבות העושות
שימוש בשתיים או ארבע מצלמות ופתרונות  V2Xהמבוססים על תקשורת סלולרית לתעשיית
הרכב .מערכות הראייה הממוחשבת של החברה מבוססות 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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