Foresight’s Technology to Replace Use of LiDAR by a Leading
Israeli Defense Integrator for the Israeli Defense Forces
In exchange for $250,000, Foresight will customize the integrator's solutions
to meet the requirements of its end-customer
Ness Ziona, Israel – February 23, 2022- Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and
TASE: FRSX) (“Foresight” or the “Company”), an innovator in automotive vision systems,
announced today that it will customize products and solutions for a leading Israeli defense
integrator. Foresight will develop a customized 3D perception solution to meet the
requirements of the integrator’s end-customer, the Israeli Defense Forces (IDF) and expects
to recognize revenue from the project of approximately $250,000 during the first half of
2022.
The products and solutions customization project follows extensive testing of QuadSight®
prototype systems by the Israeli defense integrator, over a period of two years, as well as
numerous successful demonstrations performed by the integrator to the IDF. Following the
successful process, the integrator plans to replace the use of LiDAR in its solutions with
Foresight’s vision technology. Foresight’s ability to make technological modifications to its
system according to customer requirements allows the Company to provide tailor-made
solutions that may be suitable for different markets, including the defense industry. As part
of Foresight’s business model, it offers licenses for its proprietary 3D perception software,
in addition to support and maintenance services.
“We believe that Foresight’s passive thermal stereo capabilities are vital to the defense
industry. Our unique technology succeeded in outperforming other leading technologies,
such as LiDAR, and was therefore chosen as a replacement in defense-focused solutions.
By moving to the next stage of evaluation by the IDF, Foresight is supporting its business
strategy of working in parallel with vehicle manufacturers, key players in the defense
industry and heavy and agricultural equipment manufacturers. Innovative technologies
tend to be quickly adopted by the defense market, generating short-term revenue. We
believe that our customized vision-based solution could provide valuable data and results
to potential customers from various market segments, including the defense industry,
allowing us to expand our presence in these markets,” said Foresight’s CEO Haim Siboni.
About Foresight
Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX) is a technology company
developing smart multispectral vision software solutions and cellular-based applications.
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 “beyondline-of-sight” accident-prevention solutions.
Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration, sensor fusion and
dense 3D point cloud that can be applied to different markets such as automotive, defense,
autonomous vehicles and heavy industrial equipment. Eye-Net Mobile’s cellular-based
solution suite provides real-time pre-collision alerts to enhance road safety and situational
awareness for all road users in the urban mobility environment by incorporating cuttingedge AI technology and advanced analytics.
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.
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 amount of revenue expected to be
derived as well as the timing of the recognition of such revenue, that the integrator plans to
replace the use of LiDAR in its solutions with its vision technology, the belief that its passive
thermal stereo capabilities are vital to the defense industry, its business strategy and its
belief that it will be able to rapidly expand its presence in the defense market. 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 30, 2021, 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

הטכנולוגיה של פורסייט תחליף את השימוש ב LiDAR-על ידי
אינטגרטור בטחוני ישראלי מוביל עבור צה"ל
פורסייט תתאים את הפתרונות של האינטגרטור כדי לעמוד בדרישות של לקוח הקצה
שלו תמורת  250,000דולר
נס ציונה ,ישראל 23 ,בפברואר - 2022 ,חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ ,המתמחה בתחום מערכות
ראייה ממוחשבות לרכב ,שמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב (סימול ,)FRSX :הודיעה היום כי תתאים
מוצרים ופתרונות עבור אינטגרטור ביטחוני ישראלי מוביל .פורסייט תפתח פתרון תפיסת תלת ממד מותאם אישית
כדי לעמוד בדרישות של לקוח הקצה של האינטגרטור ,צה"ל ,ומצפה להכנסות מהפרויקט בסך של כ250,000-
דולר במהלך המחצית הראשונה של .2022
פרויקט ההתאמה של מוצרים ופתרונות מגיע בעקבות בדיקות מקיפות של אבטיפוס למערכת ® QuadSightעל
ידי האינטגרטור הביטחוני הישראלי ,במהלך תקופה של שנתיים ,וכן בעקבות הדגמות מוצלחות שבוצעו על ידי
האינטגרטור לצה"ל .בעקבות התהליך המוצלח ,האינטגרטור מתכנן להחליף את השימוש ב LiDAR-בפתרונותיו,
בטכנולוגיית הראייה הממוחשבת של פורסייט .היכולת של פורסייט לבצע שינויים טכנולוגיים במערכת שלה בהתאם
לדרישות הלקוח מאפשרת לחברה לספק פתרונות בהתאמה אישית העשויים להתאים לשווקים שונים ,לרבות
התעשייה הביטחונית .כחלק מהמודל העסקי של פורסייט ,החברה מציעה רישיונות לתוכנת תפיסת התלת-ממד
הקניינית שלה ,בנוסף לשירותי תמיכה ותחזוקה.
" אנו מאמינים כי יכולות הסטריאו התרמיות הפסיביות של פורסייט חיוניות לתעשיית הביטחון .הטכנולוגיה הייחודית
שלנו הדגימה ביצועים עדיפים על טכנולוגיות מובילות אחרות ,כגון  ,LiDARולכן נבחרה כתחליף בפתרונות ממוקדי
הגנה .ההתקדמות לשלב הבא של הערכה על ידי צה"ל ,תומכת באסטרטגיה העסקית של החברה הדוגלת בעבודה
במקביל עם יצרני רכב ,שחקנים מרכזיים בתעשייה הביטחונית ויצרני ציוד כבד וחקלאי .טכנולוגיות חדשניות נוטות
להיות מאומצות במהירות על ידי השוק הביטחוני ,ומייצרות הכנסות לטווח קצר .אנו מאמינים שפתרון הראייה
הממוחשבת שלנו המותאם אישית עשוי לספק נתונים ותוצאות בעלי ערך רב ללקוחות פוטנציאליים מפלחי שוק
שונים ,לרבות התעשייה הביטחונית ,ולאפשר לנו להרחיב את נוכחותנו בשווקים אלה" אמר חיים סיבוני ,מנכ"ל
פורסייט.
אודות פורסייט
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (סימול בבורסת נאסד"ק ות"א )FRSX :היא חברה טכנולוגית המפתחת
פתרונות תוכנה לראייה ממוחשבת מולטי-ספקטרלית ויישומים מבוססי תקשורת סלולרית .באמצעות פורסייט
אוטומוטיב בע"מ ואיי-נט מובייל בע"מ ,חברות הבת אשר בבעלותה המלאה ,פורסייט מפתחת מערכות ראייה
ממוחשבת " "in-line-of sightוכן פתרונות למניעת תאונות דרכים "מעבר לטווח הראייה".
פתרונות הראייה הממוחשבת של פורסייט כוללים מודולים של כיול אוטומטי ,היתוך חיישנים וענן נקודות תלת-
ממדי צפוף ,הניתנים ליישום בשווקים שונים כגון שוק הרכב ,השוק הבטחוני ,כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי
כבד .חבילת הפתרונות הסלולרית של איי-נט מובייל מספקת התרעות אודות התנגשות קרובה בזמן אמת על מנת
לשפר את הבטיחות בדרכים והמודעות הסביבתית של כל משתמשי הדרך במרחב העירוני על ידי שילוב טכנולוגיות
מתקדמות של בינה מלאכותית וניתוח נתונים.

למידע נוסף אודות פורסייט וחברת הבת שלה ,פורסייט אוטומוטיב ,בקרו באתר החברה
 ,www.foresightauto.comעקבו אחרי  @ForesightAuto1בטוויטר ,או הצטרפו לעמוד החברה Foresight
 Automotiveבלינקדאין.

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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