
 

 

Foresight Raises $5.5 Million (NIS 20 Million) from Leading Israeli 
Institutional Investor Through Private Placement 

 
 

Ness Ziona, Israel - June 21, 2018 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq 

and TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that 

it has entered into private placement agreements with Harel Insurance, a leading 

Israeli institutional investor. Following the closing of the private placement, Harel 

Insurance will hold an aggregate of approximately 8.15% of Foresight’s issued share 

capital. 

 

Pursuant to the terms of the private placement, which totaled $5.5 million (NIS 20 
Million), Foresight, subject to customary closing conditions, will issue 9,756,097 
ordinary shares at a price per share of NIS 2.05 (approximately $0.56 per ordinary 
share, or $2.81 per ADS). In addition, Foresight agreed to issue warrants to purchase 
9,756,097 ordinary shares at an exercise price of $0.80 per share (approximately $4 
per ADS), exercisable for a period of 24 months.  
 
This private placement was priced at a minimum discount compared to the market 
price. The issued ordinary shares will be restricted for a period of six months under 
Israeli securities laws. 
 
The securities described herein have not been registered under the Securities Act of 
1933, as amended, and may not be sold in the United States absent registration or 
an applicable exemption from the registration requirements. 
 
This press release shall not constitute an offer to sell nor the solicitation of an offer 
to buy securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or other 
jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to 
registration or qualification under the securities laws of any such state or 
jurisdiction. 
 
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. 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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הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית - תרגום נוחות  
 

מוסדי ישראלי מוביל  מיליון שקל ממשקיע 20 גייסהפורסייט 
 פרטית הצעהבאמצעות 

 

בתחום המתמחה , אוטונומס הולדינגס בע"מ חברת פורסייט - 2018 יוניב 21 נס ציונה, ישראל, 

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

משקיע מוסדי חברת הראל ביטוח, עם באמצעות הצעה פרטית בחברה השקעה ל םחתמה על הסכ

מההון  8.15%-כב הראל ביטוח במצטברתחזיק  ,הפרטית ההצעהלאחר השלמת . ישראלי מוביל

 . פורסייטהמונפק של 

התקיימותם בכפוף ל ,תקצה החברהמיליון ש"ח,  20 השהיקפ, הפרטית ההצעהבהתאם לתנאי 

 $0.56-)כ למניה ש"ח 2.05מיליון מניות רגילות במחיר  9,756,097 ,תנאי סגירה מקובליםשל 

בנוסף, תקצה החברה . (American Depository Share (ADS)לכל  2.81$למניה רגילה, או 

כל ל $4-כלמניה ) 0.80$במחיר מימוש של  ,מניות רגילות 9,756,097כתבי אופציה לרכישת 

ADS חודשים. 24( הניתנות למימוש לתקופה של 

יהיו  המוקצותפרטית זו נקבעה בהנחה מינימלית בהשוואה למחיר השוק. המניות הרגילות  הצעה

 לתקופה של שישה חודשים על פי דיני ניירות ערך בישראל.חסומות 

, ולא יהיה ניתן למכור תחת חוק ניירות ערך בארה"בלא נרשמו למסחר המוקצים ערך הניירות 

 .אותם בארה"ב בהיעדר רישום כאמור, או קבלת פטור מדרישות הרישום

דוח זה אינו מהווה הצעה או שידול להציע הצעות לרכישת ניירות הערך או למכירת ניירות הערך, 

, שידול או מכירה עלולה ואסורה כל מכירת ניירות ערך בכל מדינה או תחום שיפוט, בו כל הצעה

להיות בלתי חוקית לפני הרישום או קבלת האישורים בהתאם לדיני ניירות ערך בכל מדינה או 

 תחום שיפוט כאמור.

 

 אודות פורסייט

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

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

המבוססים על תקשורת סלולרית לתעשיית  V2Xשימוש בשתיים או ארבע מצלמות ופתרונות 

, על ניתוח וידאו בתלת מימדהחברה מבוססות  ת שלממוחשבהראייה ה. מערכות הרכב

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 

גילוי מדוייק ואמין של סכנות, תוך שיעור מזערי של התרעות שווא. מערכות בטיחות הנהיגה ע"י 

אוטונומיים והאוטונומיים. -(, ולשווקי הרכבים החציADASהחברה פונות לשוק מערכות סיוע לנהג )

כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית  צופההחברה 

 הגבוהה שהן מציעות. 

 

 צופה פני עתיד מידע

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 
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