
 

 

Foresight Signs Memorandum of Understanding with Leading Car 

Importer in Israel for First Sales of Eyes-OnTM System 
 

According to preliminary estimates by the importer, the importer's purchasing potential 

is approximately 21,000 systems over a period of three years from the signing of the 

binding agreement 

 

Ness Ziona, Israel – June 26, 2018 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today the signing 

of a non-binding memorandum of understanding with a direct importer of several 

leading vehicle manufacturers to Israel.   

 

The memorandum of understanding covers the terms of an agreement for the sale of 

Foresight’s Eyes-OnTM system for aftermarket configuration (installation of the product 

in vehicles after leaving the production line) and integration into the importer's 

vehicles in Israel.  

 

As a first step, once a binding agreement is signed, Foresight and the importer will 

carry out a pilot project using a beta version of the Eyes-OnTM system where the system 

will be integrated into a number of models from the importer’s fleet of vehicles (up to 

25 vehicles).  

 

According to the memorandum of understanding, the binding agreement shall 

stipulate the terms upon which Foresight will provide the importer with the Eyes-OnTM 

system, following successful completion of the pilot test according to predetermined 

criteria. In addition, the importer will carry out promotional activities to integrate 

Foresight’s products into the production lines of the vehicle manufacturers it 

represents in Israel. 

 

According to preliminary estimates by the importer, the importer's purchasing 

potential is approximately 21,000 systems over a period of three years from the 

signing of the binding agreement. 

 

Eyes-OnTM is an advanced driver assistance system (ADAS) and the first product 

developed by Foresight. Eyes-OnTM is a unique automotive stereo vision system based 

on two visible-light cameras using advanced algorithms for accurate depth analysis 

and obstacle detection.  The system detects many potential obstacles, including 

vehicles, pedestrians, cyclists, animals and more, while ensuring near zero false alerts. 

 



 

 

The Eyes-OnTM system is currently in advanced stages of development after being 

successfully evaluated in a series of extensive tests, in a number of pilot projects in 

various countries, and following tests of its demo system by a number of vehicle 

manufacturers. 

 

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 

predicts 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 the memorandum of 

understanding, whether the parties will enter into a binding agreement and the terms 

of such agreement, pilot testing and integration of the Eyes-OnTM system in a number of 

models from the importer’s fleet of vehicles, promotional activity to be carried out by 

the importer and the purchasing potential of the importer. 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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CEO 
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הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית - תרגום נוחות  
 

 בישראל פורסייט חתמה על מזכר הבנות עם יבואן רכב מוביל
 TMOn-Eyesמערכת של למכירות ראשונות 

 

הרכש של  על פי הערכות ראשוניות של היבואן, כפי שנמסרו לחברה, פוטנציאל
 שנים מחתימת ההסכם 3אלף מערכות במשך תקופה של  21-היבואן הינו כ

 המחייב

 

בתחום המתמחה , אוטונומס הולדינגס בע"מ חברת פורסייט - 2018 יוניב 26 , נס ציונה, ישראל

(, FRSXת נאסד"ק ותל אביב )סימול: ו, שמניותיה נסחרות בבורסלרכב ממוחשבות מערכות ראייה

 יםרכב מובילכלי  יצרנישל מספר ישיר  ןיבואעם לא מחייב מזכר הבנות  תעל חתימ היוםמודיעה 

  .ישראלל

)התקנה של   אפטר מרקטשוק הל TMOn-sEyeמזכר ההבנות מתייחס למכירות ראשונות של מערכת 

 .ישראלל היבואן מיובאים על ידיש םושילובן ברכבי המוצר בכלי רכב לאחר יציאתם מפס ייצור(

 םפיילוט לדג יבצעופורסייט והיבואן , "(המחייב ההסכם)"הסכם מחייב שיחתם לאחר בשלב הראשון 

רכב שיסופקו הכלי מתוך צי של כלי רכב במספר דגמים  ויתקינו אותה TMOn-Eyesמערכת של  בטא

  .(כלי רכב 25)עד  על ידי היבואן

תספק פורסייט ליבואן את מערכת  על פיהםהתנאים  ועל פי מזכר ההבנות, בהסכם המחייב ייקבע

TMOn-Eyes ,היבואן , לאחר סיום מוצלח של הפיילוט, בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש. בנוסף

 .בישראל מייצגיקדם את מוצרי החברה לצורך הטמעתם בקווי הייצור של יצרני הרכב אותם הוא 

 21-כ פוטנציאל הרכש של היבואן הינוכפי שנמסרו לחברה, על פי הערכות ראשוניות של היבואן, 

  .המחייב שנים מחתימת ההסכם 3אלף מערכות במשך תקופה של 

 Advanced Driver Assistance System) הינה מערכת עזר מתקדמת לנהג TMOn-sEyeמערכת 

(ADAS)) בחברה והמוצר הראשון שפותח .TMOn-sEye  ייחודית היא מערכת ראייה ממוחשבת

של ניתוח מדוייק למתקדמים  ואלגוריתמים סטריאו המבוססת על שתי מצלמות אור נראה בטכנולוגית

מכשולים פוטנציאלים רבים ומגוונים, לרבות כלי רכב, הולכי מגלה המערכת . מכשוליםוגילוי תמונה 

 . , עם קרוב לאפס התרעות שוואועוד רגל, רכבים דו גלגליים, בעלי חיים

TMOn-sEye  סדרת ניסויים נרחבת, בבהצלחה שנבחנה נמצאת היום בשלבי פיתוח מתקדמים, לאחר

 .כלי רכבנבחן על ידי מספר יצרניות לה מדגים טכנולוגי שלאחר שעולם וברחבי המספר פיילוטים ב



 

 

 

 אודות פורסייט

, 2015(, שנוסדה בשנת FRSXפורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ )סימול בבורסת נאסד"ק ות"א: 

 היא חברה טכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות ראייה ממוחשבות העושות 

. המבוססים על תקשורת סלולרית לתעשיית הרכב V2Xשימוש בשתיים או ארבע מצלמות ופתרונות 

תמים על ניתוח וידאו בתלת מימד, אלגוריהחברה מבוססות  ת שלממוחשבהראייה המערכות 

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 

וייק ואמין של סכנות, תוך שיעור מזערי של התרעות שווא. מערכות החברה פונות לשוק מערכות מד

כי מערכותיה  צופהאוטונומיים והאוטונומיים. החברה -(, ולשווקי הרכבים החציADASסיוע לנהג )

 יחוללו מהפכה בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות. 

 

 י עתידמידע צופה פנ

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

 המחייב באנגלית להלן.

 

 

 :פרטי קשר

 עדי ומיכל קשרי משקיעים

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 

 

mailto:michal@efraty.com

