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Dear Shareholders, 

 

This past March, U.S. Secretary of Transportation Pete Buttigieg announced that the federal 

government would oversee “meaningful” development of regulations for autonomous and 

semi-autonomous vehicles over the next few years. I believe that this announcement reflects 

the significant technological and economic progress seen in the autonomous vehicle 

industry, as the business community and society alike recognize that these technologies will 

underpin the future of mobility. It is now a matter of when, not if, autonomous and semi-

autonomous vehicles become the dominant form of transportation in developed countries 

throughout the world.  

 

Foresight’s smart 3D multi-spectral stereo vision software solutions and Eye-Net Mobile’s 

cellular-based applications will play a vital role in the future of autonomous and semi-

autonomous transportation — not only for automobiles, but also for trains and unmanned 

aerial vehicles. To become widely accepted by society, autonomous technology must 

demonstrate comprehensive and reliable safety for each vehicle’s operator, passengers, and 

those around it. Foresight’s in-line-of-sight 3D stereo vision systems and Eye-Net’s beyond-

line-of-sight accident prevention systems facilitate safe operation for autonomous and semi-

autonomous vehicles, promising a future in which accidents are a near-impossibility.  

 

While the U.S. Department of Transportation turns its attention to autonomous vehicles, 

many of the world’s leading industries and corporations continue their evaluations of this 

complex technology. Foresight’s sales cycle, which is oriented around extensive proof-of-

concept (POC) projects for leading automotive original equipment manufacturers (OEMs), 

demonstrates that autonomous vehicle design and manufacture require thorough study and 

careful deliberation. QuadSight®, our four-camera-based 3D stereo vision system, continues 

to meet the demanding requirements of our potential customers, and we remain confident 

that POC projects will soon lead to commercial agreements.  

 

In the coming years, the transportation industry, along with other key verticals such as 

agriculture and defense, will begin mass production of autonomous and semi-autonomous 

vehicles. We believe that our QuadSight vision system will be a compelling option for these 

OEMs as they make final decisions on components for their first mass-market offerings. 

Foresight’s 3D multi-spectral vision solutions offer both superior performance and flexibility 

when compared with competing solutions, particularly as our visible-light and thermal 



 

infrared cameras can be mounted anywhere on a vehicle. DynamiCal™, our innovative 

automatic calibration solution, radically simplifies the process of integrating our stereo 

technology into new vehicle designs. Our customers recognize that our thermal infrared 

stereo cameras, provided by FLIR Systems (acquired by Teledyne Technologies [NYSE: 

TDY]), deliver seamless performance regardless of harsh weather and lighting conditions. 

We believe that this technology will prove to be essential for successful mass-produced 

autonomous and semi-autonomous vehicles.  

 

Since my last letter to shareholders, in September 2021, Foresight has recorded several 

important milestones that demonstrate our progress and potential. Most notably, we 

completed a two-week series of technological demonstrations in the United States in October 

2021, generating significant interest among 19 leading American and global vehicle 

manufacturers, Tier One suppliers and autonomous systems developers. We expanded our 

presence in the key market of China  by establishing a subsidiary, Foresight Changzhou 

Automotive Ltd., and we announced a promising collaboration with a leading Japanese Tier 

One supplier of automotive stereo vision systems. Most recently, we announced an upcoming 

project with the Israel Defense Forces, via a leading Israeli defense integrator, for which we 

will develop a customized 3D perception solution to replace the use of LiDAR (light detection 

and ranging) in key defense-focused solutions.  

 

We believe that the combination of Foresight’s technological advantages and the significant 

market potential for autonomous vehicles represents a tremendous economic opportunity 

for our stakeholders and investors. As we turn the corner from POC projects to commercial 

agreements, we expect to deliver significant sustainable value to our shareholders. We 

believe that Foresight is strongly positioned to become a technology pillar in the 

autonomous and semi-autonomous vehicle market. 

 

I am grateful for your support of our company. We look forward to announcing new 

developments in the near future. 

 

Sincerely, 

Haim Siboni 

CEO & Chairman, 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 forward-looking statements in this letter to 

shareholders when it discusses autonomous and semi-autonomous vehicles will become the 

dominant form of transportation in developed countries throughout the world, the potential 

of Foresight’s and Eye-Net Mobile’s solutions in the future of autonomous and semi-

autonomous transportation, that the QuadSight vision system will be a compelling option for 

OEMs, that Foresight’s technology will prove to be essential for successful mass-produced 

autonomous and semi-autonomous vehicles, that Foresight’s POC projects will soon lead to 

commercial agreements, the belief that the combination of Foresight’s technological 

advantages and the significant market potential for autonomous vehicles represents a 

tremendous economic opportunity for its stakeholders and investors, and that Foresight is 

strongly positioned to become a technology pillar in the autonomous and semi-autonomous 

vehicle 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 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, 2022, 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. 
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 ,בעלי מניות יקרים 

 

החודש  ב האמריקאחרון,  מרץ  התחבורה  שר  פיתוח  איהודיע  על  תפקח  הפדרלית  הממשלה  כי  בוטג'ג,  פיט   ,

זו משקפת    ודעה אוטונומיים במהלך השנים הקרובות. אני מאמין שה- חצילרכבים אוטונומיים ו"משמעותי" של תקנות  

הקהילה  ו  אנושות ה ה בתעשיית הרכב האוטונומי, שכן  צפתאת ההתקדמות הטכנולוגית והכלכלית המשמעותית שנ

, כלי  אם, לא  מתי של  זה עניין    כעת   עתיד הניידות. את הבסיס ל  ת הוומבכך שטכנולוגיות אלו    ות העסקית כאחד מכיר

 אוטונומיים יהפכו לצורת התחבורה הדומיננטית במדינות מפותחות ברחבי העולם. -חצי רכב אוטונומיים ו

 

סלולר  היישומים מבוססי  הממדית של פורסייט ו -ספקטרלית תלת -מולטי פתרונות התוכנה החכמים לראיית סטריאו  

לא רק עבור רכבים, אלא גם    - התחבורה האוטונומית והחצי אוטונומית  ימלאו תפקיד חיוני בעתיד    נט מובייל -איישל  

, הטכנולוגיה האוטונומית  אנושותמקובלת על ידי הטכנולוגיה  להפוך ל  על מנת  עבור רכבות וכלי טיס בלתי מאוישים.

התלת  סטריאו  המערכות ראיית    בטיחות מקיפה ואמינה עבור מפעילי הרכב, הנוסעים והסובבים אותו.  וכיחהחייבת ל

אפשרות  מ  , ""מעבר לטווח הראייה   נט-איי  של  דרכים   והמערכות למניעת תאונות  "הראייה  בטווח "  של פורסייט  ממדי

 . ות בטוחה עבור כלי רכב אוטונומיים וחצי אוטונומיים, ומבטיחות עתיד שבו תאונות הן כמעט בלתי אפשרי הפעלה

 

בעוד שמשרד התחבורה האמריקאי מפנה את תשומת ליבו לכלי רכב אוטונומיים, רבים מהתעשיות והתאגידים  

בעולם ממשיכים   הזו.   לבחון את המובילים  פורסייט, המכוו  פעילות   הטכנולוגיה המורכבת  סביב    נת המכירות של 

שתכנון וייצור רכבים אוטונומיים דורשים    ה , מוכיחיצרני רכב  ( עבור POC)  היתכנותפרויקטים נרחבים של הוכחת  

ו  מבוססת ארבע מצלמות שלנו,    ממדית תלת  הסטריאו  ה מערכת ראיית    , ®QuadSight  . זהיר  עיוןמחקר מעמיק 

יובילו בקרוב    POCממשיכה לעמוד בדרישות התובעניות של הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, ואנו בטוחים שפרויקטי  

 להסכמים מסחריים. 

 

בייצור המוני של כלי    יחלו בשנים הקרובות, תעשיית התחבורה, יחד עם ענפי מפתח נוספים כמו חקלאות וביטחון,  

אוטונומיי אוטונומיים. רכב  וחצי  תהווה אופציה    QuadSightראייה הממוחשבת שלנו  אנו מאמינים שמערכת ה  ם 

שוק  לשלהם    ות סדרות הייצור הראשונהחלטות סופיות לגבי רכיבים עבור    ו קבלשהם י בזמן    הרכב עבור יצרני    מושכת

הראייה   ההמוני. של  -התלת ספקטרלית  - מולטיה  הממוחשבת   פתרונות  ביצועים ממדית  מציעים    מצוינים   פורסייט 

וגמישות בהשוואה לפתרונות מתחרים, במיוחד מכיוון שניתן להתקין את מצלמות האור הנראה והאינפרא אדום  

פתרון הכיול האוטומטי החדשני שלנו, מפשט באופן משמעותי את   ,DynamiCal™ התרמי שלנו בכל מקום ברכב.

שלנו   טכנולוגיית הסטריאו  שילוב  חדשים. עיצובי  בתהליך  בכך שמצלמות הסטריאו   רכב  מכירים  שלנו  הלקוחות 

   ]סימול  Teledyne Technologiesנרכשה על ידי אשר )   FLIR Systemsהאינפרא אדום שלנו, המסופקות על ידי 

אנו מאמינים   ללא קשר לתנאי מזג אוויר ותאורה קשים. באיכות גבוהה[(, מספקות ביצועים  TDY: בבורסת ניו יורק 

 . אוטונומיים- חצילי רכב אוטונומיים ומוצלח של כ ייצור המוניל שטכנולוגיה זו תתגלה כחיונית 

 

בספטמבר   המניות,  לבעלי  שלי  האחרון  המכתב  פורסייט  2021מאז  חשובות    ציינה,  דרך  אבני  כמה 
השלמנו סדרה בת שבועיים של    כי  , בין היתר,ראוי לצייןהמדגימות את ההתקדמות והפוטנציאל שלנו.  

יצרני רכב    19עניין משמעותי בקרב    אשר עוררו,  2021הדגמות טכנולוגיות בארצות הברית באוקטובר  



 

הרחבנו את הנוכחות . ות אוטונומיותומפתחי מערכ Tier One משנה , ספקייםמוביל יםועולמי ים אמריקאי
ידי הקמת חברת בת  הסינישלנו בשוק   והכרזנו על  Foresight Changzhou Automotive Ltd.  ,על   ,

של מערכות ראיית סטריאו לרכב. לאחרונה, הכרזנו יפני מוביל   Tier One שיתוף פעולה מבטיח עם ספק
פורסייט  על פרויקט עם צבא ההגנה לישראל, באמצעות אינטגרטור ביטחוני ישראלי מוביל, עבורו תפתח  

)זיהוי אור ומטווח( בפתרונות ממוקדי   LiDAR-ממדית מותאם שיחליף את השימוש ב-פתרון תפיסה תלת
 הגנה.

 
הי בין  שהשילוב  מאמינים  לרכבים אנו  המשמעותי  השוק  ופוטנציאל  פורסייט  של  הטכנולוגיים  תרונות 

עבור   אדירה  כלכלית  הזדמנות  מהווה  שלנו.    בעליאוטונומיים  והמשקיעים  עוברים  העניין  שאנו  ככל 
קיימא משמעותי לבעלי המניות שלנו. אנו  -להסכמים מסחריים, אנו מצפים לספק ערך בר  POCמפרויקטי  

ש מנת  פורסייט מאמינים  על  נכון  ל  ממוקמת  והחצי    תטכנולוגי  מובילהלהפוך  האוטונומי  הרכב  בשוק 
 אוטונומי. 

 

   אנו מצפים להודיע על התפתחויות חדשות בעתיד הקרוב.תמיכתכם בחברה. מודה לכם על אני 

 

 בכבוד רב, 

 

 חיים סיבוני 

 פורסייט אוטונומס הולדינגס ויו"ר דירקטוריון מנכ"ל 

 

 פני עתיד מידע צופה 

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

 באנגלית להלן. 

 

 

 

 


