
 

 

Foresight and RH Electronics to Join Forces for a Strategic Alliance  
 

As part of the strategic alliance, RH intends to invest one million USD in Foresight at a 

premium share price   

 

Ness Ziona, Israel – December 17, 2018 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq 

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

signing of a non-binding Development and Investment Agreement with RH Electronics 

Ltd., a primary contractor in the manufacturing and assembly of electronic systems. 

 

The agreement covers the terms of RH’s engagement, directly and/or through its 

approved contractor, Tonson Labs, for a multi-phase project to develop chip-based 

FPGA and ASIC solutions for QuadSight™, Foresight’s four-camera vision system. 

Initially, RH will lay the infrastructure for an FPGA-board platform. Following 

completion of phase 1 and successful pass of acceptance tests, RH is planned to proceed 

towards development and manufacturing of an ASIC chip for the QuadSight™ system.  

 

The parties are targeting to enter, within two months, into a binding agreement based 

on the principles of the initial non-binding agreement, pursuant to which the parties will 

determine the minimal quantities of QuadSight™ production units, and the commercial 

terms of production. In addition, under such binding agreement RH will receive a “right 

of first refusal” for the manufacturing of QuadSight™ systems and will prepare the 

infrastructure for such manufacturing facilities.  

 

In addition, RH plans to purchase from Foresight, pursuant to the final binding 

agreement, approximately 1% of its issued and outstanding share capital, in total 

consideration of NIS 3,700,000, or NIS 3.00 per ordinary share, representing an 89% 

premium over the share market price.  

 

“We are very excited about this important strategic alliance with RH that aims to enable 

us to achieve important future technological milestones,” said CEO of Foresight, Haim 

Siboni. “RH’s intended investment at a premium over the share market price marks a 

significant show of confidence in Foresight’s technology. RH’s engineering, developing 

and manufacturing capabilities are of great value to Foresight, making them an ideal 

partner for our future roadmap.” 

 

“We believe in Foresight, its technology and products,” said chairman of the board of RH, 

Yacov Rozenberg. ”Having the opportunity to collaborate with Foresight allows us to 

step into the exciting world of automotive. This agreement is expected to give RH 

exclusive rights to new production lines that will surely generate growth for company.” 



 

 

 

 

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. 

 

About RH Electronics Ltd. 

Established in 1984, RH is a leading EMS (Electronics Manufacturing Services) and CM 

(Contract Manufacturing) provider based in Nazareth Elite Israel, with factories around 

the world, including the United States, Europe and China. 

RH has advanced production technologies in the fields of electronics PCBA, mechanics, 

cables and machining at one stop shop.  RH is active in the field of top turnkey solution 

of design, engineering, testing, manufacturing and subcontracting services.  

RH supports a variety of customers in the digital printing, semiconductor machines, 

medical, defense & security, communication and industrial applications. In parallel, RH 

has a special program “From Conception to Perfection” that supports start-up 

companies in order to accelerate new product introduction processes. 

 
About Tonson Labs 

Tonson Labs, founded in 1996, is a one stop, innovative and experienced R&D center 

specializing in cutting-edge technological solutions. An expert in the medical devices 

market and in vision solutions. The company runs under ISO-9001 and ISO-13485 

regulatory standards. Tonson Labs provides all product development needs from 

concept to manufacturing launch: industrial and mechanical design, hardware and 

software design, system integration, project management, prototyping and regulatory 

approvals - to high tech companies, startups and entrepreneurs. 

 



 

 

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 joining forces with 

RH Electronics Ltd. for a strategic alliance, and the terms of the final agreement, if any. 

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.  

 

Investor Relations Contact:  

Miri Segal-Scharia  

CEO 

MS-IR LLC  

msegal@ms-ir.com 

917-607-8654   
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הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית - תרגום נוחות  
 

 משלבות כוחות לשיתוף אלקטרוניקה  RH-פורסייט ו

 אסטרטגי פעולה
 

מתכוונת להשקיע מיליון דולר בפורסייט במחיר  RH, שיתוף הפעולה האסטרטגיבמסגרת 

  שמהווה פרמיה על מחיר השוק
 

בתחום מערכות המתמחה , אוטונומס הולדינגס בע"מ חברת פורסייט - 2018, דצמברב 17נס ציונה, ישראל, 

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

חברת קבלנות משנה מובילה , ניקה בע"מרואלקט RHחברת חתימת הסכם פיתוח והשקעה לא מחייב עם 

 .מערכות אלקטרוניותוהרכבה של בייצור 

באמצעות קבלן מאושר  או/, באופן ישיר וRHלפיהם פורסייט תשכור את שירותיה של  םתנאיל מתייחסההסכם 

מבוססי שבבים עבור  ASIC -ו FPGAלפיתוח פתרונות  שלבי-, לפרויקט רבטונסון לאבסשלה, 

QuadSight™ תחילהשל פורסייט בעלת ארבע מצלמות. הממוחשבת , מערכת הראייה ,RH  תניח את

מתוכננת להתקדם  RH, מוצלחות קבלהבדיקות ו 1. לאחר השלמת שלב FPGAהתשתית לפלטפורמת לוח 

 .™QuadSightעבור מערכת  ASICלקראת פיתוח וייצור שבב 

, הבלתי מחייב המקוריהמבוסס על עקרונות ההסכם מחייב  הסכם לע ,תוך חודשיים, חתוםהצדדים מתכוונים ל

 התנאים המסחרייםו ™QuadSightשל יחידות הייצור של  יקבעו הצדדים את הכמויות המינימליות במסגרתו

לייצור של מערכות  "ןראשוסירוב זכות קבל "ת RHבמסגרת ההסכם המחייב . בנוסף, הייצור האמור של

QuadSight™ מוראת התשתית עבור ייצור כא ותכין. 

מהון המניות המונפק והנפרע  1%-כהסכם המחייב הסופי על פי ה ,פורסייטלרכוש מ מתכוונת  RHכמו כן, 

על  89%ה רגילה, המהווה פרמיה של למני ש"ח 3.00ש"ח, או  3,700,000של החברה, בתמורה כוללת של 

 .מחיר השוק

אבני  השיגלאפשר לנו ל ושמטרת RHעם ה זהחשוב ה הפעולה האסטרטגילקראת שיתוף "אנו נרגשים מאוד 

בפרמיה  RH", אמר מנכ"ל פורסייט, חיים סיבוני. "ההשקעה המיועדת של חשובות דרך טכנולוגיות עתידיות

יכולות ההנדסה, הפיתוח והייצור בטכנולוגיה של פורסייט.  תאמון משמעותי הבעתמסמלת שוק העל מחיר מ

 "שלנו. תמפת הדרכים העתידילשותף אידיאלי ל RHאת פורסייט, מה שהופך עבור ערך רב ות בעל הן RHשל 

, יעקב רוזנברג.  RH", אמר יו"ר מועצת המנהלים של הצרישלה ובמו טכנולוגיהבפורסייט, ב"אנו מאמינים 

הסכם זה צפוי  תעשיות הרכב.מרתק של הלנו להיכנס לעולם  תמאפשרהזדמנות לשתף פעולה עם פורסייט "ה

 ".ת החברהצמיחתרמו לזכויות בלעדיות על קווי ייצור חדשים אשר לבטח י RH-לתת ל

 

 אודות פורסייט

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

טכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות ראייה ממוחשבות העושות  שימוש בשתיים או ארבע 

 ת שלממוחשבהייה ראההמבוססים על תקשורת סלולרית לתעשיית הרכב. מערכות  V2Xמצלמות ופתרונות 

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 

ב בעת הנסיעה. המערכות למניעת תאונות דרכים, אשר נועדו לספק מידע מהיר ובזמן אמת על סביבת הרכ



 

 

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

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

ת הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום בטיחו צופההחברה 

 מציעות. 

 האלקטרוניק RHאודות 

RH והינה חברת קבלנות המשנה המובילה בייצור מערכות אלקטרוניות 1986 שנתנוסדה ב האלקטרוניק. 

   .סיןארה"ב, אירופה ו, כולל עם מפעלים ברחבי העולם ,ישראל, בנצרת עליתממוקם בסיס פעילות החברה 

תחת קורת גג  כבלים ועיבוד שבבי כרטיסים אלקטרונים, מכאניקה, תחומימערכות ייצור מתקדמות ב RH-ל

 ייצור. ו שירותי קבלנות ראשית לפיתוח, הנדסה מספקתהחברה  אחת.

הסמיקונדוקטור, מערכות רפואיות,  מערכות בתחום החברה פעילה בשווקים בתחום הדפוס הדיגיטלי,

ייחודית לתמיכה בחברות הזנק על מנת  מפעילה תוכנית RH ,ומערכות צבאיות. במקבילאבטחה, תקשורת, 

   להגיע לשוק בזמן הכי מהיר משלב הפיתוח עד ייצור מערכות סדרתיות.ולאפשר להן חברות אלו בלתמוך 

 אודות טונסון לאבס

 יםלפיתוח מוצרים כבר למעלה מעשרשירותי פיתוח ומיקור חוץ  המעניקהטונסון לאבס הינה חברת הנדסה 

. שלבי הפיתוח ניתנים לחברות ראיה ממוחשבתשנים. החברה מפתחת מוצרים לשוק הרפואי ולתחום 

 ISO 9001, ISO 13485סטארטאפ ועד לאירגונים גדולים בתמהילים שונים. החברה פועלת תחת התקנים 

דרות ועד לשלב מסירת מוצר אחרי תקינה משלב ההג לחברות היי טק, חברות הזנק ויזמים ומספקת מענה

ניהול פרוייקט, אינטגרציה של מערכות, תוכנה, ו פיתוח חומרהעיצוב תעשיתי, תכן מכני,  , לרבותליצור המוני

 יצור דגמים ומעבר תקנים. 

 

 מידע צופה פני עתיד

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

 באנגלית להלן.

 

 :פרטי קשר

 עדי ומיכל קשרי משקיעים

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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