
 

 

 
Knorr-Bremse Makes Additional $10 Million Investment in Rail Vision 

 
Knorr-Bremse, a $17 billion European-based group, will own 36.79% of Rail Vision’s 

outstanding share capital following original investment in 2019 
 

Ness Ziona, Israel – October 13, 2020 – Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ 

and TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that its 

affiliate, Rail Vision Ltd., and Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, an 

affiliate of Knorr-Bremse AG (Frankfurt: KBX), executed an agreement whereby Knorr-

Bremse will make a new investment of $10 million in Rail Vision. Knorr-Bremse, a $17 

billion European-based group, originally invested $10 million in Rail Vision, as reported 

by the Company on March 14, 2019. Following the additional investment, Knorr-Bremse 

will own a total of 36.79% of Rail Vision’s outstanding share capital. Additionally, Rail 

Vision has received a call option, available under certain conditions which should be met, 

to call for an additional $5 million under the same investment terms.  

 

The current investment reflects Rail Vision’s post money valuation of approximately $50 

million. Foresight's initial investment in Rail Vision, in August 2016, reflected a $4.4 

million post money valuation, marking a 1,130% increase. As a result of the investment, 

Foresight’s holdings in Rail Vision will amount to 19.34% (16.49% on a fully diluted 

basis).  

 

Rail Vision is a leading provider of cutting-edge cognitive vision sensor technology to 

increase safety in the railway industry. Rail Vision’s solutions offer detection and 

classification of objects or obstacles (e.g. humans, vehicles, and signals), rail path 

recognition (i.e. switch state detection), distance measurement and opportunity 

infrastructure condition monitoring.  

 

“Knorr-Bremse's continued investment marks a vote of confidence in Rail Vision’s unique 

technology and its solutions for the rail industry. We believe that further securing Rail 

Vision’s finances will strengthen the company’s performance and support its 

commercialization and market penetration efforts,” said Haim Siboni, CEO of Foresight.   



 

 

About Knorr-Bremse 

Knorr-Bremse is the global market leader for braking systems and a leading supplier of 

other safety-critical rail and commercial vehicle subsystems. Knorr-Bremse’s products 

make a decisive contribution to greater safety and energy efficiency on rail tracks and 

roads around the world. For more than 110 years, the company has been the industry 

innovator, driving innovation in mobility and transportation technologies with an edge 

in connected system solutions. Knorr-Bremse is one of Germany’s most successful 

industrial companies and profits from the key global megatrends: urbanization, eco-

efficiency, digitization and automated driving.  In 2018, Knorr-Bremse’s two divisions 

together generated revenues of EUR 6.6 billion (IFRS).  

Knorr-Bremse delivers braking, entrance, control and auxiliary power supply systems, 

HVAC and driver assistance systems for rail vehicles, as well as braking, steering, 

powertrain and transmission control solutions, and driver assistance systems for 

commercial vehicles. 

 
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. Foresight’s vision 

systems are 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-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. 

 

For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight 

Automotive, visit www.foresightauto.com,  follow @ForesightAuto1 on Twitter, or join 

Foresight Automotive on LinkedIn. 

  

http://www.foresightauto.com/
https://twitter.com/ForesightAuto1
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/


 

 

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 Knorr-Bremse’s 

continued investment in Rail Vision and Foresight’s belief that further securing Rail 

Vision’s finances will strengthen the company’s performance and support its 

commercialization and market penetration efforts. 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 following factors, among others, could cause actual results to differ 

materially from those described in the forward-looking statements: the overall global 

economic environment; the impact of competition and new technologies in the rail 

industry; general market, political and economic conditions in the countries in which Rail 

Vision operates; Rail Vision’s projected capital expenditures and liquidity; changes in Rail 

Vision’s strategy; and any litigation concerning Rail Vision.  

 

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  
  

mailto:msegal@ms-ir.com


 

 

הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית  -תרגום נוחות   
 

Bremse-Knorr  רייל ויז'ןחברת  בנוספים מיליון דולר   10קיע תש 
 

Knorr-Bremse ,מהונה המונפק  36.79%-תחזיק ב, מיליארד דולר 17אירופאית ששוויה   קבוצה
 2019בשנת  ראשונה קעהשל רייל ויז'ן בהמשך להש 

 

חברת פורסייט, המתמחה בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב,    -   2020,  באוקטובר  13,  ציונה, ישראלנס  

רייל ויז'ן בע"מ, חברה קשורה    ודיעה היום כיה(,  FRSXשמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב )סימול:  

 Knorr-Bremse, חברת בת של  Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbHוחברת    , שלה

AG   סימול( הנסחרת בבורסת פרנקפורט:  KBX  חתמו היום על הסכם לפיו חברת ,)Knorr-Bremse     תבצע

מיליארד דולר,    17קבוצה אירופאית ששוויה    , Knorr-Bremse  . מיליון דולר  10  ברייל ויז'ן בסך  נוספתהשקעה  

כ  10לראשונה  השקיעה   ויז'ן,  ברייל  דולר  ב פמיליון  החברה  ידי  על  שדווח  בעקבות  2019במרץ    14יום  י   .

קיבלה  רייל ויז'ן  בנוסף,  .  מהונה המונפק של רייל ויז'ן  36.79%-תחזיק ב   Knorr-Bremse,  ההשקעה הנוספת

באותם  נוספים,  מיליון דולר    5תוספת של  קרוא לל ,  תנאים מסוימים בהתקיים    ידה- הניתנת למימוש על,  אופציה 

 תנאי השקעה. 

מיליון דולר. ההשקעה הראשונית    50-ההשקעה הנוכחית משקפת לרייל ויז'ן שווי חברה, לאחר ההשקעה, של כ

המהווה גידול  לאחר ההשקעה,  מיליון דולר,    4.4של  חברה  שווי  , שיקפה  2016של פורסייט ברייל ויז'ן באוגוסט  

ב 1,130%של   יסתכמו  ויז'ן  ברייל  פורסייט  של  החזקותיה  ההשקעה,  השלמת  לאחר   .-19.34%  (16.49%  

 בדילול מלא(. 

מתקדמת   קוגניטיבית  תמונה  עיבוד  טכנולוגית  של  מובילה  ספקית  הינה  ויז'ן    בענף בטיחות  הלהגברת  רייל 

(  תות וא ו  כלי רכב  ,כגון בני אדם)הפתרונות של רייל ויז'ן מציעים גילוי וסיווג של אובייקטים או מכשולים  .  הרכבות

 . , מדידת מרחק וניטור תנאי תשתית (לדוגמא, גילוי מצב מסוט ) זיהוי נתיבי רכבת 

ויז'ן  בטכנולוגיה הייחודית של    בעת אמון מציינת ה  Knorr-Bremseשל  "השקעת ההמשך   רונותיה  ובפתרייל 

ביצועי החברה ותתמוך במאמצי  חזק את  של רייל ויז'ן תהמימון  צרכי  הבטחת  כי  לתעשיית הרכבות. אנו מאמינים  

 ", אמר חיים סיבוני, מנכ"ל פורסייט. שלה המסחור וחדירת השוק  

 Bremse-Knorrאודות 

Knorr-Bremse    של מערכות לרכבות ולרכבים    מערכות בלימה וספקית מובילה   העולמית בשוק היא המובילה

תורמים תרומה מכרעת להגברת הבטיחות והיעילות האנרגטית במסילות    Knorr-Bremse. מוצרי  מסחריים

מ   יותר  במשך  העולם.  ברחבי  החברה    110-ובכבישים  חדשנות  השנים,  מניעה  בתעשייה  בתחום  חדשנית 

עםוניידות  ה תחבורה  מחוברות פתרונות    בתחוםיתרון    טכנולוגיות  אחת    Knorr-Bremse.  למערכות  היא 



 

 

בגרמניה,   ביותר  המצליחות  התעשייתיות  עיקריות מהחברות  עולמיות  ממגמות  יעילות  אורבניזציה:  ונהנית   ,

  6.6יצרו הכנסות של    Knorr-Bremseחטיבות של  ה, שתי  2018אקולוגית, דיגיטציה ונהיגה אוטומטית. בשנת  

 רו. מיליארד אי

 ומערכות סיוע לנהג   HVACמספקת מערכות בלימה, כניסה, בקרה וכוח עזר, מערכות    Knorr-Bremseחברת  

רכבות היגוי,  עבור  בלימה,  פתרונות  וכן  ותמסורת,  להנעה  בקרה  לרכב פתרונות  לנהג  סיוע  ומערכות    ים , 

 . יםמסחרי

 אודות פורסייט 

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

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

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

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

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

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

 .תאונות דרכים המבוססת על ניתוח מרחבי בזמן אמת של תנועת המשתמשים 

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

ופונות לשווקי הרכבים החצי  כי מער-התרעות שווא,  והאוטונומיים. החברה מעריכה  יחוללו  אוטונומיים  כותיה 

 .מהפכה בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות

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

www.foresightauto.com  ,   עקבו אחרי@ForesightAuto1   או הצטרפו לעמוד החברה  בטוויטר ,Foresight 

Automotive  בלינקדאין . 

 מידע צופה פני עתיד 

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

 .באנגלית להלן

 

 פרטי קשר: 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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