
 

 

Foresight to Launch Its COVID-19 Symptom Detection Solution 
in Japan at SEECAT 2020 Exhibition  

 
The solution will be presented by a leading Japanese trading house, which 

distributes various products to both governmental and commercial channels   
 
Ness Ziona, Israel – October 21, 2020 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ and 

TASE: FRSX), an innovator in automotive vision, will launch its COVID-19 symptom detection 

mass screening solution at SEECAT 2020 exhibition, October 21-23, 2020 in Tokyo, Japan. 

The solution will be presented by a leading Japanese trading house focusing on 

communication and security solutions, which has worked with various Israeli technology 

companies for more than 25 years, providing solutions to protect critical facilities such as 

borders, airports, and nuclear reactors. 

 

The Japanese trading house will present Foresight’s solution, designed to rapidly and 

accurately detect some of the main symptoms associated with the COVID-19 virus.  The first 

generation of the solution, comprised of a thermal and a visible-light camera, detects 

elevated body temperature and signs of fatigue. A successful presentation at the SEECAT 

2020 exhibition may lead to possible commercialization of Foresight’s solution in various 

governmental premises and critical facilities. 

 

“We are excited to exhibit, for the first time, the first generation of our COVID-19 screening 

solution. The leading Japanese trading house requested that we exhibit our screening 

solution at SEECAT 2020 Japan, a technology exhibition targeting potential clients from the 

public safety and defense sector, as well as those representing key energy services and large 

commercial facilities. As the COVID-19 pandemic crisis remains a matter of international 

importance, it is of great concern to find a solution that will help to detect early symptoms 

and allow the world to safely return to events and services with large population flows,” said 

Haim Siboni, CEO of Foresight. 

 

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 sensors 

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-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. 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.  

 

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, the contents of which are not incorporated into this press 

release. 

 

 

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 presenting its COVID-19 symptom detection mass 

screening solution at SEECAT 2020 and that a successful presentation at the SEECAT 2020 

exhibition may lead to possible commercialization of the solution. 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 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 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 

about:blank
https://twitter.com/ForesightAuto/status/994170133995237377
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/
mailto:msegal@ms-ir.com


 

 

 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית  - תרגום נוחות

בתערוכת   ביפן  קורונהנגיף הגילוי תסמיני ל פתרוןתשיק  פורסייט
SEECAT 2020  

   ומסחריים  הפתרון יוצג על ידי חברת סחר יפנית מובילה אשר מפיצה מוצרים שונים למוסדות ממשלתיים

בתחום מערכות  המתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ  חברת פורסייט   - 2020,  באוקטובר   21נס ציונה, ישראל,  

המאפשר  פתרון    תשיק (,  FRSXת נאסד"ק ותל אביב )סימול:  ו, שמניותיה נסחרות בבורסלרכב   ממוחשבות  ראייה 

באוקטובר,    21-23תתקיים בתאריכים    אשר  SEECAT 2020בתערוכת    קורונהנגיף ה לגילוי תסמיני  סריקה המונית  

אשר  חברת סחר יפנית מובילה המתמקדת בפתרונות תקשורת ואבטחה,  הפתרון יוצג על ידי    בטוקיו, יפן.   2020

שונות במשך למעלה מ  ישראליות  טכנולוגיה  להגנה על מתקנים    25-עובדת עם חברות  ומספקת פתרונות  שנה 

 ם גרעיניים. קריטיים כגון גבולות, שדות תעופה וכורי

לגלות כמה מהתסמינים העיקריים הקשורים לנגיף  חברת הסחר היפנית   תציג את הפתרון של פורסייט המיועד 

הקורונה באופן מהיר ומדויק. הדור הראשון של הפתרון, המורכב ממצלמה תרמית ומצלמת אור נראה, מגלה חום  

עשויה להוביל למסחור הפתרון של פורסייט    SEECAT 2020גוף גבוה וסימני עייפות. תצוגה מוצלחת בתערוכת  

 מתקנים קריטיים. ב במבנים ממשלתיים שונים ו 

נגיף  " לגילוי  תסמינים  לסריקת  שלנו  הפתרון  של  הראשון  הדור  את  הראשונה,  בפעם  להציג,  מאד  נרגשים  אנו 

שתתקיים    SEECAT 2020פתרון בתערוכת  הביקשה מפורסייט להציג את    חברת הסחר היפנית המובילה הקורונה.  

לאלה  ביפן,   גם  כמו  הציבורית,  וההגנה  הבטיחות  ממגזר  פוטנציאליים  ללקוחות  המיועדת  טכנולוגיה  תערוכת 

ממשיך להיות עניין בעל    הקורונה  מגיפתמשבר  ככל שהמייצגים שירותי אנרגיה מרכזיים ומתקנים מסחריים גדולים.  

ם של הנגיף ויאפשר לעולם לחזור  חשיבות בינלאומית, יש צורך רב למצוא פתרון שיעזור לאתר תסמינים מוקדמי

   .זרמי אוכלוסייה גדולים," אמר חיים סיבוני, מנכ"ל פורסייט המאופיינים בבבטחה לאירועים ושירותים 

 אודות פורסייט 

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

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

-inמפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "פורסייט  נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה,  -בע"מ ואיי

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

ארבע  תלת -מבוססת  וידאו  בניתוח  והיתוך    אלגוריתמים מימדי,  - מצלמות, המשתמשת  תמונה,  לעיבוד  מתקדמים 

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

 המבוססת על ניתוח מרחבי בזמן אמת של תנועת המשתמשים. 

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

אוטונומיים והאוטונומיים. החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום  -שווא, ופונות לשווקי הרכבים החצי

 חות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות. בטי

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

www.foresightauto.com  אחרי עקבו   ,1ForesightAuto@   החברה לעמוד  הצטרפו  או   Foresightבטוויטר, 

Automotive  .בלינקדאין 

 

 מידע צופה פני עתיד 

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

 באנגלית להלן. 

  

http://www.foresightauto.com/
https://twitter.com/ForesightAuto1
https://www.linkedin.com/company/10469458/
https://www.linkedin.com/company/10469458/
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