
 

 

Foresight Receives $1 Million Investment from RH Electronics at 

$4.08 per ADS 
The two companies also signed binding agreements for a strategic alliance to develop 

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

   

 

Ness Ziona, Israel – January 30, 2019 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

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

entered into a development services agreement, a binding memorandum of 

understanding (MOU) for manufacturing and engineering consulting services, and an 

investment agreement with RH Electronics Ltd. According to the agreement, RH, a 

primary contractor in the manufacturing and assembly of electronic systems, will invest 

in Foresight, while Foresight will retain RH’s services for a multi-phase project to 

develop FPGA and ASIC solutions for Foresight’s QuadSightTM vision system. 

 

Under the investment agreement, RH will purchase approximately 1% of Foresight’s 

issued and outstanding share capital for a total consideration of $1,000,000 at a price 

per ADS of approximately $4.08 (reflecting the price of NIS 3.00 per ordinary share), 

representing a 133% premium over the share market price on Nasdaq and TASE as of 

January 28, 2019.  The closing of the investment agreement is subject to customary 

closing conditions and is expected at the beginning of February 2019. 

 

"This is an important transaction for Foresight which will help us to achieve our 

technological goals and expand our development. We aim to integrate our technology 

into semi-autonomous and autonomous vehicles, and I believe these agreements are a 

significant step toward reaching this goal,” said Haim Siboni, CEO of Foresight. “In 

addition, RH’s investment in Foresight at a high premium over the market price 

represents a significant display of confidence in the company and its technology, making 

RH an ideal partner for Foresight’s vision.” 

 

“This collaboration with Foresight is of strategic importance to us,” said Yacov 

Rozenberg, chairman of the board of RH. “We expect that our alliance with Foresight will 

contribute to the growth of RH, and this investment in the company will be our initial 

foothold in the automotive industry.” 

 

 

Under the development services agreement, Foresight has retained RH’s services, 

mainly through its approved contractor, E.G.M. Ton-Son Ltd., to design, develop and 

produce prototypes of a chip-based FPGA solution embedding Foresight’s proprietary 

image processing software for the QuadSight™ four-camera vision system. The FPGA-



 

 

board platform offers substantial performance and cost benefits for long-term mass 

production in comparison with other off-the-shelf alternatives such as CPU boards. 

Pursuant to the agreement, RH will provide a proof of concept for an FPGA-board 

platform by the end of 2019. The basic consideration payable to RH (mainly to Ton-Son) 

under the development agreement (without taking into consideration possible future 

changes in Foresight requirements, which will be charged on an hourly basis) 

aggregates to approximately $1.25 million. The consideration will be paid in several 

installments, contingent upon achievement of agreed milestones. 

 

Foresight has also retained RH’s manufacturing services under a separate binding MOU. 

The MOU covers the relationship between the parties for non-mass production of 

QuadSightTM system units if requested by Foresight.  

 

 

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 or 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 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 in the United States, Europe and China. 

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

cables and machining.  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 and 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. 

 
 

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 closing of RH’s 

investment, joining forces with RH Electronics Ltd. for a strategic alliance, and that the 

transactions will help Foresight to achieve technological goals and expand development.  

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  
 

 RHמחברת מיליון דולר  1 פורסייט תקבל השקעה בסך

 ADSלכל  דולר 4.08של  מחירב אלקטרוניקה 

אסטרטגי לפיתוח פתרונות מבוססי  שיתוף פעולהחתמו גם על הסכמים מחייבים לשתי החברות 

FPGA ו-ASIC  עבורQuadSight™,  ארבע  בעלתפורסייט  הממוחשבת של מערכת הראייה

 מצלמות.

 

בתחום מערכות המתמחה , אוטונומס הולדינגס בע"מ חברת פורסייט - 2019אר ובינ 30נס ציונה, ישראל, 

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

על שירותי ייצור וייעוץ הנדסי, וכן הזמנת ( לMOUהבנות מחייב )מזכר על הסכם לשירותי פיתוח,  חתמה על

חברת קבלנות משנה אלקטרוניקה,  RH, מים הנ"ל.  על פי ההסכאלקטרוניקה בע"מ RH םהסכם השקעה ע

את שירותיה , תשקיע בפורסייט, ובמקביל פורסייט תשכור מערכות אלקטרוניותוהרכבה של מובילה בייצור 

, ™QuadSightמבוססי שבבים עבור  ASIC-ו FPGAפתרונות שלבי לפיתוח -לצורך פרוייקט רב RHשל 

 .של פורסייטהממוחשבת מערכת הראייה 

מהון המניות המונפק והנפרע של פורסייט, בתמורה כוללת של  1%-תרכוש כ RHעל פי הסכם ההשקעה, 

 המהווה (למניה רגילהש"ח  3.00)המשקף מחיר של  ADSלכל דולר  4.08-כשל דולר במחיר  1,000,000

השלמת  .2019בינואר  28 יום, נכון לתל אביבב העל מחיר המניה בנאסד"ק ובבורס 133%-כ של פרמיה

 .2019בתחילת חודש פברואר להתממש הסכם ההשקעה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, וצפויה 

 ולהרחיב אתאת היעדים הטכנולוגיים שלנו,  להשיג אפשר לנותעבור פורסייט אשר  החשוב בעסקה "מדובר

ואני מאמין כי  ואוטונומייםלמחצה -וטונומייםהטכנולוגיה שלנו ברכבים א אנו שואפים לשלב אתהפיתוח. 

 ," אמר חיים סיבוני, מנכ"ל פורסייט. "בנוסף,זו השגת מטרהצעד משמעותי בדרך ל סכמים אלה הינםה

טכנולוגיה בחברה ובמשמעותית בפרמיה מעל מחיר השוק מהווה הבעת אמון בפורסייט  RHה של תהשקע

 שותפה מלאה לחזון של פורסייט".  RH-שלה ואנו רואים ב

יעקב רוזנברג, יו"ר מועצת המנהלים עבורנו," אמר  בעל חשיבות אסטרטגית הינו  וף הפעולה עם פורסייט"שית

בחברה תהיה  זו , והשקעהRHה של תתרום לצמיחיעם פורסייט שלנו  שיתוף הפעולהאנו מצפים כי " .RHשל 

 "דריסת הרגל הראשונית שלנו בתעשיית הרכב.

, בעיקר באמצעות קבלן מאושר שלה, RHפורסייט תשכור את שירותיה של על פי הסכם שירותי הפיתוח, 

E.G.M Ton-Son Ltd. , פתרון לאבי טיפוס  פיתוח וייצורן, ותכנלצורךFPGA המבוסס על , מבוסס שבב

 ארבע הראייה הממוחשבת בעלתמערכת , ™QuadSightעבור של פורסייט  הייחודית תוכנת עיבוד התמונה

עבור ייצור המוני לטווח  ובעלותיתרונות משמעותיים בביצועים מציעה  FPGA-board-פלטפורמת ה .מצלמות

 היתכנותת הוכחתספק  RH. על פי ההסכם, CPUלוחות מו , כלחלופות אחרות הקיימות בשוקארוך בהשוואה 

( על פי Ton-Son-ל)בעיקר  RH-. התמורה הבסיסית שתשולם ל2019סוף שנת לעד  FPGAלפלטפורמת 

יה דרישותב)בלי להתחשב בשינויים עתידיים אפשריים מיליון דולר  1.25-כסתכם בת פיתוחהשירותי הסכם 

שנקבעו (. התמורה תשולם במספר תשלומים, בכפוף להשגת אבני דרך לפי שעהפורסייט, אשר יחויבו  של

 .מראש

מכסה את זה נפרד. מזכר ההבנות מחייב , תחת מזכר הבנות RHשירותי הייצור של  גם אתשכרה פורסייט 

 דרש על ידי פורסייט. יי, אם ™QuadSight מערכת של יחידות דוגמאותהיחסים בין הצדדים עבור ייצור 



 

 

לתקופה של שישה חודשים על פי דיני ניירות ערך בישראל. ניירות חסמו י RH-ל ונפקושיהמניות הרגילות 

"ב בארה ןניתן למכור אותיהיה , כפי שתוקן, ולא Securities Act of 1933לא נרשמו על פי המונפקים  הערך

הצעה ל שידולאו  למכירהזו לעיתונות לא תהווה הצעה  הרישום. הודעהיעדר רישום או פטור תקף מדרישות בה

ה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, וולרכישת ניירות ערך, וכן לא תה

שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או 

 .כאמור כות שיפוטיתסמ

 

 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 

החברה מבוססות על ניתוח וידאו בתלת מימד,  ת שלממוחשבהראייה המצלמות לתעשיית הרכב. מערכות 

. החברה, באמצעות פורסייט אוטומוטיב בע"מ, חברת אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה והיתוך חיישנים

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 

(, ADASהתרעות שווא. מערכות החברה פונות לשוק מערכות סיוע לנהג )של סכנות, תוך שיעור מזערי של 

כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום בטיחות  צופהאוטונומיים והאוטונומיים. החברה -ולשווקי הרכבים החצי

 הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות. 

 האלקטרוניק RHאודות 

RH מערכות והרכבה של והינה חברת קבלנות משנה מובילה בייצור  1984 שנתנוסדה ב האלקטרוניק

ארה"ב, לרבות ב, עם מפעלים ברחבי העולם ,ישראל, בנצרת עליתממוקם בסיס פעילות החברה  .אלקטרוניות

   .סיןבאירופה וב

החברה  כבלים ועיבוד שבבי. כרטיסים אלקטרונים, מכאניקה, תחומיייצור מתקדמות ב טכנולוגיות RH-ל

 . תחת קורת גג אחת ,ייצורו , הנדסהתכנון, בדיקהשירותי קבלנות ראשית ל מספקת

RH ,הסמיקונדוקטור, מערכות רפואיות, אבטחה מערכות בתחום פעילה בשווקים בתחום הדפוס הדיגיטלי 

ייחודית לתמיכה בחברות הזנק על מנת  מפעילה תוכנית RH ,. במקבילויישומים תעשייתיים, תקשורת, והגנה

   .של מוצרים חדשים טמעהלהאיץ תהליכי הולאפשר להן חברות אלו בלתמוך 

 

 מידע צופה פני עתיד

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

 באנגלית להלן.

 

  



 

 

 :פרטי קשר

 קשרי משקיעיםעדי ומיכל 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 

 

 

mailto:michal@efraty.com

