
 

 
Foresight Wins Gold at 2019 Edison Awards  

 
The QuadSight™ vision system was named a Gold Winner in the Autonomous Vehicles category. 

 
Ness Ziona, Israel – April 8, 2019 – Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ and TASE: 
FRSX), an innovator in automotive vision systems, today announced that its QuadSight vision 
system was named the Gold Winner in the Transportation & Logistics, Autonomous Vehicles 
category in the prestigious 2019 Edison Awards™. The Edison Awards, named after Thomas Alva 
Edison, recognize and honor the world’s best in innovators and innovations. Being honored with 
an Edison Award is one of the highest accolades a company can receive in recognition of 
innovation and business success. 
 
Foresight’s quad-camera vision system was selected by a judging panel comprised of more than 
3,000 professionals from the fields of product development, design, engineering, science, 
marketing and education, including professional organizations representing a wide variety of 
industries and disciplines. 
 
The QuadSight quad-camera stereoscopic vision system offers unparalleled obstacle detection 
capabilities for autonomous vehicles. By adapting field-proven security technology that has been 
deployed for almost two decades, QuadSight offers autonomous vehicles advanced perception 
capabilities beyond those of human eyes and reduces the likelihood of accidents and injuries in 
all weather or lighting conditions. 
 
Since 1987, the Edison Awards have recognized and honored some of the world’s most 
innovative new products, services and business. The Edison Awards symbolize the persistence 
and excellence personified by Thomas Edison while also strengthening the 
human drive for innovation, creativity and ingenuity. The Edison Awards is a program 
conducted by Edison Universe. For more information about the Edison Awards, please visit 
www.edisonawards.com 
 
For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight Automotive, 
please visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto on Twitter, or join Foresight 
Automotive on LinkedIn.  
 
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 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 semi-
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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 the benefits of the QuadSight™ vision system. 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 
registration statement on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission ("SEC") 
on March 20, 2019, 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 

 

 2019 לשנת אדיסון יבפרס פורסייט זוכה בזהב
 

QuadSight™ , נבחרה לזוכה בפרס הזהב בקטגוריית רכבים  ,הראייה הממוחשבתמערכת
 אוטונומיים

 

חברת פורסייט, המתמחה בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב, שמניותיה  - 2019 באפריל 8נס ציונה, ישראל, 

, מערכת הראייה הממוחשבת QuadSight (, מודיעה היום כיFRSXנסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב )סימול: 

 יםאדיסון היוקרתי יבפרס ,רכבים אוטונומייםבקטגוריית תחבורה ולוגיסטיקה:  כזוכה בפרס הזהב נבחרהשלה, 

ומכבדים את טובי החדשנים  וקיריםמ ,על שמו של תומאס אלווה אדיסוןהנקראים פרסי אדיסון, . 2019לשנת 

כהוקרה על חברה יכולה לקבל שביותר  החשוביםמההישגים אחד  ינהאדיסון ה יפרסב זכייה. והחידושים בעולם

 הצלחה עסקית.ו חדשנות

 למעלהעל ידי צוות שופטים המורכב מנבחרה  של פורסייט הממוחשבת מבוססת ארבע מצלמותהראייה מערכת 

ארגונים מקצועיים המייצגים  לרבותאנשי מקצוע מתחומי פיתוח מוצר, תכנון, הנדסה, מדע, שיווק וחינוך,  3,000-מ

  מגוון רחב של תעשיות ודיסציפלינות.

QuadSight , מציעה יכולות גילוי סטריאוסקופיתמערכת הראיה הממוחשבת המבוססת ארבע מצלמות בטכנולוגיה ,

המבוססת על טכנולוגיה ביטחונית מוכחת ורבת  QuadSightמערכת . לרכבים אוטונומייםחסרות תקדים מכשולים 

לתאונות דרכים  יכוןאת הס המפחיתמציעה לרכבים אוטונומיים יכולות ראייה מעבר לאלה של העין האנושית ו ,שנים

 .מזג האווירותאורה בכל תנאי , ופגיעות

עסקיים המנהיגים הו ,שירותיםה, החדשניים ביותר מוצריםמהחלק  הוקירו וכיבדו , פרסי אדיסון1987 שנת מאז

אנושי הדחף ה תומס אדיסון, תוך חיזוק שאפיינו אתהמצוינות ו. פרסי אדיסון מסמלים את ההתמדה בעולםהחשובים 

. לקבלת מידע נוסף Edison Universeעל ידי  כתנערהם חלק מתכנית הלחדשנות, יצירתיות ותחכום. פרסי אדיסון 

 .www.edisonawards.com ו באתר, בקראודות פרסי אדיסון

וחברת הבת שלה, פורסייט אוטומוטיב, בקרו באתר החברה למידע נוסף אודות פורסייט 

www.foresightauto.com עקבו אחרי ,@ForesightAuto  בטוויטר, או הצטרפו לעמוד החברהForesight 

Automotive .בלינקדאין 
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 אודות פורסייט

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

הרכב, העושות שימוש טכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות ראייה ממוחשבות לתעשיית 

בשתיים או ארבע מצלמות, והמבוססות על ניתוח וידאו בתלת מימד, אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה והיתוך 

חיישנים. החברה, באמצעות פורסייט אוטומוטיב בע"מ, חברת הבת בבעלותה המלאה, מפתחת מערכות מתקדמות 

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

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

אוטונומיים והאוטונומיים. החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום בטיחות -פונות לשווקי הרכבים החצי

  .הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעותהרכב 

 מידע צופה פני עתיד

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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