Foresight Opens Demonstration Center to Investors
Foresight’s CEO: "The center enables key industry players and investors to get a real feel of
our automotive vision system."

NESS ZIONA, Israel — June 5, 2019 — Foresight Autonomous Holdings Ltd., an innovator in
automotive vision systems (NASDAQ and TASE: FRSX), announced today the opening of its innovative
demonstration center to visitors.
The QuadSight™ demonstration center is located near Foresight's offices, giving customers, business
partners and investors an opportunity to ride in a vehicle equipped with Foresight's automotive
vision system. The advanced demonstration equipment, simulating rain, fog, glare and complete
darkness, enables them to see, in real time, the QuadSight system’s outstanding obstacle detection
capabilities in extreme weather and lighting conditions.
QuadSight is Foresight's groundbreaking advanced vision system targeting the semi-autonomous
and autonomous vehicle markets. The system is comprised of four cameras and is designed to detect
nearly 100% of obstacles under any lighting and weather conditions. The QuadSight system was first
launched in January 2018. To date, Foresight has supplied and installed three QuadSight prototype
systems to leading vehicle manufacturers for further evaluation and testing, with a fourth system to
be installed in the coming weeks.
The opening of the demonstration center is designed to further expose Foresight's vision system to
investors from around the world, including strategic partners and key players from the automotive
industry, and to allow them to experience the system firsthand.
“We are proud to launch our innovative demonstration center in Israel to investors and partners,”
said Haim Siboni, Foresight’s CEO. "As we continue to develop one of the most advanced automotive
vision systems, we are witnessing growing demand from the industry to get a real feel of the system.
The center will allow potential investors to appreciate the QuadSight system’s capabilities."
To schedule a visit to Foresight's innovative experience and demonstration center, please contact
demo@foresightauto.com

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 the company’s wholly owned subsidiaries, Foresight Automotive Ltd.
and Eye-Net Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-sight” vision systems and “beyond-lineof-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. Foresight is targeting the
semi-autonomous and autonomous vehicle markets and 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 the
potential of its products, installing a fourth prototype system in the coming weeks, further exposing
Foresight's vision system, developing its automotive vision system, and growing demand from the
industry. 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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תרגום נוחות  -הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית

פורסייט פותחת מרכז הדגמות למשקיעים
מנכ"ל פורסייט" :המרכז מאפשר לשחקני מפתח בתעשיית הרכב ולמשקיעים לקבל תחושה אמיתית של
מערכת הראייה הממוחשבת שלנו".
נס ציונה ,ישראל 5 ,ביוני - 2019 ,חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ ,המתמחה בתחום מערכות ראייה
ממוחשבות לרכב ,שמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב (סימול ,)FRSX :הודיעה היום על פתיחת מרכז
הדגמות חדשני למבקרים.
מרכז ההדגמות למערכת ™ QuadSightנמצא בסמיכות למשרדי פורסייט ומאפשר ללקוחות ,שותפים עסקיים
ומשקיעים ,להתנסות בנסיעה ברכב בו מותקנת מערכת הראייה הממוחשבת של פורסייט .ציוד ההדגמה המתקדם,
המדמה גשם ,ערפל ,סנוור וחשיכה מוחלטת ,מאפשר לראות ,בזמן אמת ,את יכולות גילוי המכשולים יוצאות הדופן
של מערכת  QuadSightבתנאי מזג אוויר ותנאי תאורה קיצוניים.
 QuadSightהינה מערכת הראייה הממוחשבת פורצת הדרך של פורסייט ,הפונה לשווקי הרכבים החצי-אוטונומיים
והאוטונומיים .המערכת מורכבת מארבע מצלמות ונועדה לאפשר קרוב ל 100%-גילוי מכשולים בכל תנאי תאורה
ומזג אוויר .מערכת  QuadSightהושקה לראשונה בינואר  .2018עד כה ,פורסייט סיפקה והתקינה שלוש מערכות
אב טיפוס של מערכת הראייה הממוחשבת  QuadSightליצרני רכב מובילים לטובת בחינה ובדיקות נוספות.
המערכת הרביעית תותקן בשבועות הקרובים.
פתיחת מרכז ההדגמות נועדה לחשוף את מערכת הראייה הממוחשבת של פורסייט למשקיעים מכל העולם ,לרבות
שותפים אסטרטגיים וגורמי מפתח מתעשיית הרכב ,ולאפשר להם לחוות את המערכת על כל יכולותיה.
"אנו גאים להשיק את מרכז ההדגמות החדשני שלנו בישראל למשקיעים ושותפים" אמר חיים סיבוני ,מנכ"ל פורסייט.
"ככל שאנו ממשיכים לפתח את אחת המערכות המתקדמות ביותר בתחום ראיית הרכב ,אנו עדים לביקוש גובר
מצד התעשיה להגיע ו"להרגיש" את המערכת באופן אמיתי .המרכז יאפשר למשקיעים פוטנציאליים להתרשם
מיכולות מערכת ".QuadSight
לתיאום ביקור במרכז ההדגמות החדשני של פורסייט ,אנא צרו קשר במייל demo@foresightauto.com

אודות פורסייט
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (סימול בבורסת נאסד"ק ות"א ,)FRSX :שנוסדה בשנת  ,2015היא חברה
טכנולוגית בתחום התכנון ,הפיתוח והמסחור של מערכות חישה לתעשיית הרכב .באמצעות פורסייט אוטומוטיב
בע"מ ואיי-נט מובייל בע"מ ,חברות הבת אשר בבעלותה המלאה ,פורסייט מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "in-
 "line-of sightוהן יישומים סלולאריים "מעבר לטווח הראייה" .חיישן הראייה הממוחשבת של פורסייט הינו מערכת
מבוססת ארבע-מצלמות ,המשתמשת בניתוח וידאו תלת-מימדי ,אלגורימתים מתקדמים לעיבוד תמונה ,והיתוך
חיישנים .היישום הסלולארי של איי-נט מובייל הינו מערכת ) V2X (vehicle-to-everythingלמניעת תאונות דרכים
המבוססת על ניתוח מרחבי בזמן אמת של תנועת המשתמשים.
מערכות החברה נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות ,תוך שיעור מזערי של התרעות
שווא ,ופונות לשווקי הרכבים החצי-אוטונומיים והאוטונומיים .החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום
בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות.
מידע צופה פני עתיד
פרסום זה כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי .לפרטים נוספים ,ראה נוסח הדיווח המחייב
באנגלית להלן.
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