
 

Foresight Signs Exclusive Distribution Agreement in Japan 
 

Cornes Technologies, a leading Japanese trading house, will promote and 
distribute Foresight’s advanced vision technologies in the Japanese market 

  
 

Ness Ziona, Israel – May 14, 2019 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: 

FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today the signing of a 

distribution agreement with Cornes Technologies, a leading Japanese trading house. 

According to the agreement, Cornes Technologies will have exclusive rights to promote and 

sell Foresight’s QuadSight™ system in Japan. Cornes Technologies, a renowned trading 

company, plays a significant role in establishing and developing commercial links and trade 

between Japan and the rest of the world. 

 

The distribution agreement was signed following a successful technology roadshow in 

Japan carried out by Foresight with the assistance of Cornes Technologies. The roadshow, 

completed a few weeks ago, consisted of conducting real time live demonstrations of the 

QuadSight system to six interested leading OEMs and Tier One suppliers. Different scenarios 

were tested, simulating obstacle detection in harsh weather and lighting conditions. The 

outstanding performance of the QuadSight system was well received, and several OEMs and 

Tier One suppliers have expressed interest in purchasing prototype systems for further 

evaluation over the next few months.  

 

“According to OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), Japan is 

the world’s third largest vehicle manufacturer, with more than 9.69 million passenger cars 

and commercial vehicles produced in 2017, out of 97.3 million units produced globally,” 

stated Doron Cohadier, Foresight’s VP of Business Development. “The Japanese automotive 

industry is one of the most prominent and innovative industries in the world, making it a 

suitable target market for Foresight’s breakthrough QuadSight vision system.” 

 

About QuadSight™ 

QuadSight, Foresight’s four-camera vision system, offers exceptional obstacle detection for 

semi-autonomous and autonomous vehicle safety. Through sensor fusion, QuadSight 

leverages reflected light from visible-light cameras with thermal energy captured by long-

wave infrared cameras for robust accurate object detection of any shape, form or material, 

in all weather and lighting conditions - including complete darkness, rain, haze, fog and 

glare. By adapting field-proven security technology that has been deployed for almost two 



 

decades, QuadSight offers autonomous vehicles perception capabilities beyond those of 

human eyes and reduces the likelihood of accidents and injuries. 

 

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 sensor 

systems for the automotive industry. Through our wholly owned subsidiaries, Foresight 

Automotive Ltd. and Eye-Net Mobile Ltd., we develop both “in-line-of-sight” vision systems 

and “beyond-line-of-sight” cellular-based applications. Foresight’s vision sensor is a four-

camera system based on 3D video analysis, advanced algorithms for image processing, and 

sensor fusion. Eye-Net Mobile’s cellular-based application is a V2X (vehicle-to-everything) 

accident prevention solution based on real-time spatial analysis of clients’ movement. 

 

The company’s systems are designed to improve driving safety by enabling highly accurate 

and reliable threat detection while ensuring the lowest rates of false alerts, and are targeting 

the 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 collaboration with Cornes Technologies. 

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 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.  
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הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית - תרגום נוחות  
 

  פורסייט חתמה על הסכם הפצה בלעדי ביפן
 

Cornes Technologies ,ת י, תקדם ותפיץ את טכנולוגיהמוביל תיפני חברת סחר
 היפנישוק בשל פורסייט המתקדמת  הראייה הממוחשבת

 בתחום מערכות ראייההמתמחה , אוטונומס הולדינגס בע"מ פורסייטחברת  - 2019 ,במאי 14, נס ציונה, ישראל

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

 Cornes-יוענקו ל , חברת סחר יפנית מובילה. על פי ההסכם,Cornes Technologiesהפצה עם חברת 

Technologies מערכת  ומכירתם ודיזכויות בלעדיות לקQuadSight™  .של פורסייט ביפןCornes 

Technologies בין יפן לשאר  קשרי מסחרשל ופיתוח  ה, ממלאת תפקיד משמעותי בהקממובילה, חברת סחר

 העולם.

 ה שלבסיוע ,ביפן פורסייט הצעישב תמוצלח (roadshowת )טכנולוגי תצוגההסכם ההפצה נחתם בעקבות 

Cornes Technologies.  מערכת הדגמות חיות של התצוגה הטכנולוגית שהושלמה לפני מספר שבועות, כללה

QuadSight  משנה יצרני רכב מובילים וספקי שישהלבזמן אמת (Tier One) במהלך ההדגמות נבחנו תרחישים .

 QuadSightשל מערכת  יוצאי הדופןהביצועים שונים המדמים גילוי מכשולים בתנאי מזג אוויר ותאורה קשים. 

הערכה נוספת במהלך צורך הביעו עניין ברכישת מערכות אב טיפוס ל משנה יצרני רכב וספקי מספרהתקבלו היטב, ו

 החודשים הקרובים.

השלישית בגודלה בעולם,  כלי הרכביצרנית יפן הינה , (בינלאומי של יצרני רכב מנועיהארגון )ה OICA"על פי ארגון 

 כלי רכבמיליון  97.3, מתוך 2017 שנתב שיוצרווכלי רכב מסחריים  פרטיותמיליון מכוניות  9.69-מ למעלהעם 

. "תעשיית הרכב של פורסייט עסקיהפיתוח ה, סמנכ"ל אי", אמר דורון קוהדיבאותה שנה ברחבי העולם יוצרוש

, QuadSight-ל היפנית היא אחת התעשיות הבולטות והחדשניות בעולם, מה שהופך אותה לשוק יעד מתאים

 ."פורצת הדרך של פורסייט הראייה הממוחשבת מערכת

 TMQuadSightאודות מערכת 

QuadSightמציעה יכולות גילוי מכשולים , המבוססת ארבע מצלמות של פורסייט , מערכת הראיה הממוחשבת

 QuadSightבאמצעות היתוך חיישנים, מערכת אוטונומיים. חצי אוטונומיים ורכבים בטיחות חסרות תקדים ל

טווח -אדום ארוך-משלבת אור המוחזר ממצלמות אור נראה עם אנרגיה תרמית המתקבלת ממצלמות אינפרא

חשיכה מוחלטת, בלרבות  - מכשולים מכל צורה וחומר, בכל תנאי תאורה ומזג אוויר דויק שלמ ומאפשרת גילוי

המבוססת על טכנולוגיה ביטחונית מוכחת ורבת שנים, מציעה לרכבים  QuadSightמערכת  גשם, ערפל וסנוור.

 ופגיעות. אוטונומיים יכולות ראייה מעבר לאלה של העין האנושית ומפחיתה את הסיכון לתאונות דרכים

 אודות פורסייט

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

פורסייט אוטומוטיב . באמצעות לתעשיית הרכב חישהטכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות 

-inנט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה, החברה מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "-ואיי בע"מ

line-of sight והן יישומים סלולאריים "מעבר לטווח הראייה". חיישן הראייה הממוחשבת של פורסייט הינו מערכת "

דמים לעיבוד תמונה, והיתוך מימדי, אלגורימתים מתק-מצלמות, המשתמשת בניתוח וידאו תלת-מבוססת ארבע

למניעת תאונות דרכים  V2X (vehicle-to-everything)נט מובייל הינו מערכת -חיישנים. היישום הסלולארי של איי

 .משתמשיםעל ניתוח מרחבי בזמן אמת של תנועת ההמבוססת 



 

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

אוטונומיים והאוטונומיים. החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום -פונות לשווקי הרכבים החציא, ושוו

 .בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות

 מידע צופה פני עתיד

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

 באנגלית להלן.

 

 :פרטי קשר

 עדי ומיכל קשרי משקיעים

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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