Letter to Shareholders
August 25, 2020
Dear Shareholders,
The current economic environment poses unexpected challenges to businesses in every
industry and in every region throughout the world. In spite of this uncertainty, I am pleased
to report that Foresight’s future is more promising than it has ever been. I strongly believe
that our recent developments, reported in our second quarter 2020 earnings report, have
laid out an infrastructure to succeed in both the short- and long-term.
Our reported milestone of signing an agreement with FLIR Systems, the world’s leading
manufacturer of thermal imaging cameras and imaging sensors, serves as a solid
endorsement of our advanced technology and the added value that we can offer. FLIR
Systems represents an ideal partner for Foresight. By integrating FLIR’s infrared cameras
into our QuadSight® vision system, we increase the performance of our alreadygroundbreaking four-camera solution. Our collaboration with FLIR enables us to leverage
their extensive sales and marketing resources, building off of FLIR’s sterling reputation, and
introducing our products to new audiences and sales regions. We are thrilled to have
established this mutually beneficial strategic cooperation, and I am confident that this
collaboration will lead to new opportunities and achievements for Foresight.
We have reached a significant milestone in our business roadmap and collaboration with
our partner Elbit Systems Ltd. We will be entering a product development phase that
includes customization of our unique vision system for potential end customers, allowing
us to expand our presence in the defense market.
To date, we have sold prototypes of the QuadSight vision system, Foresight’s flagship
product, to ten customers, and twelve evaluation kits have been ordered by global
companies. Foresight’s customers include, among others, original equipment
manufacturers spanning key industry segments and regions: a European Tier One supplier
of commercial vehicles; a multi-billion-dollar Japanese vehicle manufacturer and a Chinese
Tier One automotive supplier. These prototype sales came as a result of the technological
demonstrations which we have been conducting throughout the world during the past
several quarters. While the current business environment does not allow us to continue inperson demonstrations, our sales and marketing efforts have continued unabated. Our team
demonstrated agility in transitioning to online demonstrations, which we have
supplemented by sending demo kits to potential customers. These virtual sales efforts
enable our team to reach more prospective clients than ever before, and we are very pleased
with the feedback we have received from these online demonstrations.

The COVID-19 pandemic has also caused us to consider ways in which our business can help
society overcome the crisis. Because our products make use of sophisticated thermal
cameras and advanced machine learning algorithms, we felt that we were well positioned
to create a mass screening solution for COVID-19 symptoms. A mass screening solution is
essential to allow the world to safely return to events and services with large population
flows, including concerts, sporting events, and public transportation. Our prototype
solution, for which we submitted a U.S. patent application during the second quarter, is
designed to identify up to six symptoms of COVID-19, enabling rapid and accurate detection
of potential cases. We already launched a pilot project with one of Israel’s largest health
maintenance organizations, and we are also fielding inquiries from airports, concert halls,
and other highly populated spaces for which this service will be a priority.
The first half of 2020 has also seen notable achievements for Eye-Net Mobile, Foresight’s
wholly-owned subsidiary, and Rail Vision, Foresight’s affiliate. (Foresight owns
approximately 24% of Rail Vision’s outstanding share capital.) During the second quarter,
Eye-Net Mobile announced two significant technological developments to its Eye-Net
Protect accident prevention solution: Automatic Emergency Call, which automatically sends
the phone’s location to a third party in the event of an accident; and Bike Ahead Notification,
which enables automatic real-time informative notifications about cyclists and
motorcyclists who are up ahead, even when they are out of the driver’s field of vision. In
April, Rail Vision announced an order of a prototype of its shunting yard system from a
leading European train operator. This first commercial order, valued at approximately
500,000 Euro, holds considerable promise for Rail Vision, as successful testing could result
in the purchase of an additional 30 shunting yard systems.
Finally, I am pleased to highlight the strength of our balance sheet as evidenced by our
second quarter 2020 financial results. Our strong position was bolstered by three recent
capital raises, which raised a total of $14.4 million in gross proceeds. These funds will
support the company’s operations and general corporate purposes, enabling us to continue
our bold and innovative work in developing advanced vision systems for the autonomous
and semi-autonomous vehicle markets.
I am grateful for your support as we continue to revolutionize what it means to safely
operate a vehicle in the 21st century.
Sincerely,
Haim Siboni
Founder & CEO, Foresight Autonomous Holdings

Forward-Looking Statements
This letter to shareholders 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 forwardlooking statements in this letter to shareholders when it discusses Foresight’s future, that
recent developments have laid out an infrastructure to succeed in both the short and longterm, that collaboration with FLIR enables Foresight to leverage their extensive sales and
marketing resources, building off of FLIR’s sterling reputation, and introducing Foresight’s
products to new audiences and sales regions, that collaboration with FLIR will lead to new
opportunities and achievements for Foresight, that Foresight will be entering a product
development phase that includes customization of its vision system for potential end
customers, allowing Foresight to expand its presence in the defense market, that first
commercial order holds considerable promise for Rail Vision, as successful testing could
result in the purchase of an additional 30 shunting yard systems, and that funds from recent
capital raises will support the company’s operations and general corporate purposes,
enabling Foresight to continue developing advanced vision systems for the autonomous and
semi-autonomous vehicle markets. 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 letter to
shareholders. The forward-looking statements contained or implied in this letter to
shareholders 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 31, 2020, 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 letter to
shareholders.

תרגום נוחות  -הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית

מכתב לבעלי מניות
 25באוגוסט2020 ,
בעלי מניות יקרים,
הסביבה הכלכלית הנוכחית מציבה אתגרים בלתי צפויים לעסקים בכל ענף ובכל אזור בעולם .למרות אי
הוודאות הזו ,אני שמח לדווח כי עתידה של פורסייט מבטיח יותר מכפי שהיה אי פעם .אני מאמין בכל
ליבי כי ההתפתחויות האחרונות שלנו ,כפי שדווחו בדו"ח תוצאות הרבעון השני לשנת  ,2020הניחו
תשתית להצלחה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
אבן הדרך עליה דיווחנו של חתימת ההסכם עם  ,FLIR Systemsהחברה המובילה בעולם בייצור
מצלמות תרמיות וחיישני הדמיה ,מדגישה את הערך המוסף שיש לטכנולוגיה המתקדמת שלנו להציע.
 FLIR Systemsמשמשת דוגמא לשותף אידיאלי עבור פורסייט .על ידי שילוב מצלמות האינפרא אדום
של  FLIRבמערכת הראייה הממוחשבת שלנו ® ,QuadSightאנו מעצימים את הביצועים של הפתרון
פורץ הדרך של החברה המבוסס על ארבע מצלמות .שיתוף הפעולה שלנו עם  FLIRמאפשר לנו למנף
את משאבי המכירה והשיווק הנרחבים שלהם ,להיבנות מהמוניטין המכובד של  FLIRולהציג את המוצרים
שלנו בפני קהלים ואזורי מכירות חדשים .אנו נרגשים לחבור ל FLIR-וליצור את שיתוף הפעולה
האסטרטגי הזה אשר מועיל לשני הצדדים ,ואני בטוח כי שיתוף פעולה זה יוביל להזדמנויות ולהישגים
חדשים עבור פורסייט.
השגנו אבן דרך משמעותית במפת הדרכים העסקית שלנו ובשיתוף הפעולה עם שותפתנו אלביט מערכות
בע"מ .אנו עומדים להיכנס לשלב פיתוח מוצרים הכולל התאמה אישית של מערכת הראייה הממוחשבת
הייחודית שלנו ללקוחות קצה פוטנציאליים ,צעד שיאפשר לנו להרחיב את הנוכחות שלנו בשוק הביטחוני.
עד כה מכרנו שתים עשרה מערכות אבטיפוס למערכת הראייה הממוחשבת  ,QuadSightמוצר הדגל
של פורסייט ,שהוזמנו על ידי עשרה לקוחות בינלאומיים .קהל הלקוחות של פורסייט כולל ,בין השאר,
יצרני ציוד מקוריים המתפרסים על פני מגזרים בתעשיות ואזורים מרכזיים ,לרבות ספק משנה ( Tier
 )Oneאירופי של רכבים מסחריים; יצרן רכב יפני ששוויו מיליארדי דולרים וספק משנה ( )Tier Oneסיני
לתעשיית הרכב .מכירות מערכות אבטיפוס הגיעו בעקבות הדגמות טכנולוגיות שביצענו ברחבי העולם
במהלך הרבעונים האחרונים .למרות שהסביבה העסקית הנוכחית אינה מאפשרת לנו להמשיך בהדגמות
באופן אישי ,מאמצי המכירה והשיווק שלנו המשיכו ללא הפוגה .הצוות שלנו הפגין זריזות במעבר
להדגמות מקוונות ,אשר נתמכו באמצעות ערכות הדגמה שנשלחו ללקוחות פוטנציאליים .מאמצי מכירות
וירטואליים אלה מאפשרים לצוות שלנו להגיע ליותר לקוחות פוטנציאליים מתמיד ,ואנחנו מרוצים מאוד
מהמשוב שקיבלנו בעקבות ההדגמות המקוונות.
מגיפת הקורונה גם גרמה לנו לבחון דרכים בהן העסק שלנו יוכל לעזור לחברה להתגבר על משבר
המגיפה .מכיוון שמוצרינו משתמשים במצלמות תרמיות מתוחכמות ובאלגוריתמים מתקדמים ,הרגשנו
שאנחנו במיקום טוב אשר מאפשר לנו ליצור פתרון סריקה המוני לגילוי תסמיני נגיף הקורונה .פתרון
סריקה המוני הינו חיוני בכדי לאפשר לעולם לחזור בבטחה לאירועים ושירותים המאופיינים בריכוזי
אוכלוסייה גבוהים ,לרבות הופעות ,אירועי ספורט ותחבורה ציבורית .פתרון האבטיפוס שלנו ,אשר בגינו
הוגשה בקשה לפטנט בארה"ב במהלך הרבעון השני ,נועד לזהות עד שישה תסמינים של נגיף הקורונה,
על מנת לאפשר גילוי מהיר ומדויק של מקרים פוטנציאליים .השקנו כבר פרויקט פיילוט עם אחת מקופות

החולים הגדולות בישראל ,ואנחנו גם פונים גם לשדות תעופה ,אולמות קונצרטים ומקומות אחרים הומי
אדם בהם שירות מסוג זה יהיה בראש סדר העדיפויות.
במחצית הראשונה של שנת  2020נרשמו הישגים בולטים גם עבור איי-נט מובייל ,חברת הבת בבעלותה
המלאה של פורסייט ,ורייל ויז'ן ,חברה קשורה של פורסייט (פורסייט מחזיקה בכ 24%-מהון המניות
המונפק של רייל ויז'ן) .במהלך הרבעון השני הכריזה איי-נט מובייל על שני פיתוחים טכנולוגיים
משמעותיים בפתרון  Eye-Net Protectלמניעת תאונות דרכים :שיחת חירום אוטומטית אשר שולחת
באופן אוטומטי את המיקום המדויק של הטלפון כדי ליצור קשר עם צד שלישי במקרה של תאונת דרכים,
והתרעה אודות רוכב אופניים בהמשך הדרך ,אשר מאפשרת התרעות אינפורמטיביות אוטומטיות בזמן
אמת אודות רוכבי אופניים ואופנוענים בהמשך הדרך ,גם אם הם מחוץ לטווח הראייה הישיר של הנהג.
באפריל הודיעה חברת רייל ויז'ן על קבלת הזמנה למערכת אבטיפוס למתחמי תפעול וחיבור קרונות
ממפעילת רכבות אירופאית מובילה .הזמנה מסחרית ראשונה זו ,ששוויה מוערך בכ 500,000-אירו,
טומנת בחובה הבטחה עבור רייל ויז'ן שכן בדיקה מוצלחת עשויה להוביל לרכישה נוספת של כ30-
מערכות לאזורי תפעול וחיבור קרונות.
לסיכום ,אני שמח להדגיש את חוסן המאזן שלנו כפי שמעידות התוצאות הכספיות ברבעון השני של
 .2020עמדתנו החזקה נתמכה על ידי שלושה גיוסי הון שהושלמו לאחרונה ,במסגרתם גויס סכום כולל
של  14.4מיליון דולר ברוטו .כספים אלו יתמכו בפעילות החברה ובמטרותיה הכלליות של החברה,
ויאפשרו לנו להמשיך בעבודתנו החדשנית בפיתוח מערכות ראייה מתקדמות לשוק הרכב האוטונומי
והחצי-אוטונומי.
אני מודה לכם על תמיכתכם בזמן שאנו ממשיכים לחולל מהפכה המגדירה מחדש את משמעות הפעלת
רכב בבטחה במאה ה.21-
בכבוד רב,
חיים סיבוני
יזם ומנכ"ל פורסייט אוטונומס הולדינגס
מידע צופה פני עתיד
פרסום זה כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי .לפרטים נוספים ,ראה נוסח הדיווח
המחייב באנגלית להלן.

