
 

 

Foresight Signs Agreement with Hitachi Astemo Americas 
 

Project designed to test and evaluate autonomous driving systems 
 
Ness Ziona, Israel – June 27, 2022 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: 

FRSX) (“Foresight” or the “Company”), an innovator in automotive vision systems, 

announced the signing of an agreement with  Hitachi Astemo Americas, Inc. (“Hitachi 

Astemo”) to test and evaluate autonomous-driving vision systems (ADAS). Hitachi Astemo 

is a global Tier One supplier of engine management, electric powertrain and integrated 

vehicle-control systems for the auto industry. 

 

The paid joint proof of concept project (POC) with Hitachi Astemo calls for the evaluation 

and testing of simulated and real-life autonomous driving scenarios. The program will pair 

Foresight QuadSight® and Mono2Stereo™ technologies with existing Hitachi Astemo 

camera systems in an effort to improve distance measurement and object detection.  

 

The project with Hitachi Astemo follows the successful evaluation of a QuadSight vision 

system prototype reported by the Company in March 2021. 

 

Foresight’s proprietary Mono2Stereo software-based solution uses the overlapping views 

of existing cameras with different fields of vision to create a three-dimensional stereo-

vision system to improve object detection. 

  

“We are excited to be involved in another auto industry POC project,” said Haim Siboni, CEO 

of Foresight.  “Having been chosen by Hitachi Astemo, a major supplier of automotive stereo 

vision systems, underlines the importance of stereoscopic technology in the enhancement 

of existing ADAS systems and the technology’s ability to amplify their performance, provide 

better distance accuracy and offer more robust active safety features. Our solutions can be 

readily deployed in vehicles equipped with Level 2 and Level 2-plus autonomy systems 

without requiring additional hardware and design changes. We believe that teaming up 

with Hitachi Astemo could potentially lead to further collaboration with other automotive 

OEMs as well.” 

 

About Hitachi Astemo Americas, Inc. 
Hitachi Astemo Americas, Inc. manufactures and markets engine management, electric 

powertrain, integrated vehicle control for major automotive manufacturers worldwide, 

adhering to ISO/TS:16949:2009 industry standards. Additional information is available at 

www.hitachiastemo.com  

http://www.hitachiastemo.com/


 

 

About Foresight  

Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX) is a technology company 

developing smart multi-spectral vision software solutions and cellular-based applications. 

Through the Company’s wholly owned subsidiaries, Foresight Automotive Ltd., Foresight 

Changzhou Automotive Ltd. and Eye-Net Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-

sight” vision systems and “beyond-line-of-sight” accident-prevention solutions.  

Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration and dense three-

dimensional (3D) point cloud that can be applied to diverse 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 

cutting-edge 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 agreement with Hitachi Astemo for the 

evaluation and testing of simulated and real-life autonomous driving scenarios, the belief 

that being chosen by Hitachi Astemo underlines the importance of stereoscopic technology 

in the enhancement of existing ADAS systems, and its belief that teaming up with Hitachi 

Astemo could potentially lead to further collaboration with other automotive OEMs as well.  

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, 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 

about:blank
https://twitter.com/ForesightAuto1
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/


 

 

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   
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הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית  - תרגום נוחות  

 Hitachi Astemo Americasהסכם עם  לחתמה ע פורסייט

 נהיגה אוטונומית לפרויקט נועד לבחון ולהעריך מערכות ה

   

ישראל  ציונה,  בע"מ  פורסייט  -  2022  , ביוני   27,  נס  הולדינגס  ראייההמתמחה  ,  אוטונומס  מערכות    בתחום 

  על הסכם   כי חתמה  הודיעה(,  FRSXת נאסד"ק ותל אביב )סימול:  ו, שמניותיה נסחרות בבורסלרכב   ממוחשבות 

מערכות ראייה ממוחשבות לנהיגה    לבחינה והערכה של   Hitachi Astemo Americas  (“Hitachi Astemo”)עם  

ספק    Hitachi Astemo.  (ADAS)אוטונומית   מערכמערכות  של  גלובלי    Tier Oneהיא  מנוע,  הנעה  וניהול  ת 

 ת ומערכות בקרה משולבות לרכב לתעשיית הרכב. וחשמלי 

סימולציה וזמן   הערכה ובחינת תרחישי  כולל  Hitachi Astemoעם  בתשלום    (POC)הוכחת ההיתכנות  פרויקט  

עם  של פורסייט    Mono2Stereo™- ו  QuadSight® תו התוכנית תשלב את טכנולוגישל נהיגה אוטונומית.    אמת

 י העצמים. גילולשפר את מדידת המרחק ו  במטרה ,Hitachi Astemoקיימות של המצלמות המערכות 

הממוחשבת    Hitachi Astemoעם  הפרויקט   הראייה  למערכת  אבטיפוס  של  מוצלחת  בחינה  בעקבות  מגיע 

QuadSight, 2021 כפי שדווח על ידי החברה במרץ.   

Mono2Stereo ,    משתמש בשדות ראייה חופפים של מצלמות מונו    ,של פורסייט   תוכנהההפתרון הקנייני מבוסס

 . גילוילתפיסה תלת מימדית ולשפר את ההסתברות הכוללת ל  סטריאוסקופיתמערכת ראייה    יצר לי  על מנת קיימות  

סיבוני, מנכ"ל פורסייט.    ,"תעשיית הרכבמתחום  נוסף    POCלהיות מעורבים בפרויקט  אנו נרגשים  " אמר חיים 

ב, מדגישה את  לרכ סקופיותוביל של מערכות ראייה סטריאומ  ספק ,  Hitachi Astemo"הבחירה בפורסייט על ידי  

ו  ADASר מערכות  ופיש להטכנולוגיה הסטריאוסקופית    חשיבות ,  ביצועים   עציםהאת יכולת הטכנולוגיה לקיימות 

  םו יישל  ניםניתהפתרונות שלנו  אקטיביות עמידות יותר.  בטיחות  להציע יכולות  יותר ו  הטובק מדידת מרחק  ספל

המצוידים   רכב  בכלי  ברמה  בקלות  אוטונומיות  צורך    2ורמה    2ביכולות  ללא  שינויים    נוספת   חומרהב פלוס,  או 

 ." עשוי להוביל לשיתופי פעולה נוספים עם יצרני רכב  Hitachi Astemoאנו מאמינים ששיתוף פעולה עם  יים.  עיצוב

 .Hitachi Astemo Americas, Incאודות 

Hitachi Astemo Americas, Inc.  ומשווקת מערכ  מערכות  מייצרת  מנוע,  הנעה חשמלית,  וניהול  ומערכות  ת 

משולב רכב  התעשייה  ובקרת  תקני  על  הקפדה  תוך  העולם,  ברחבי  גדולים  רכב  יצרני  עבור  ת 

ISO/TS:16949:2009 .  למידע נוסף אודות החברה בקרו באתרachiastemo.comwww.hit 

 אודות פורסייט 

בע"מ הולדינגס  אוטונומס  ות"א) פורסייט  נאסד"ק  בבורסת  המפתחת   (FRSX :סימול  טכנולוגית  חברה  היא 

מולטי ממוחשבת  לראייה  תוכנה  פורסייט  -פתרונות  באמצעות  סלולרית.  תקשורת  מבוססי  ויישומים  ספקטרלית 

נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה,  -אוטומוטיב בע"מ, פורסייט צ'אנגז'ו אוטומוטיב בע"מ ואיי 

למניעת תאונות דרכים "מעבר לטווח  וכן פתרונות  "in-line-of sight" פורסייט מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת 

  ". הראייה 

ממדי צפוף, הניתנים  -פתרונות הראייה הממוחשבת של פורסייט כוללים מודולים של כיול אוטומטי וענן נקודות תלת

ליישום בשווקים שונים כגון שוק הרכב, השוק הבטחוני, כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי כבד. חבילת הפתרונות  

נט מובייל מספקת התרעות אודות התנגשות קרובה בזמן אמת על מנת לשפר את הבטיחות  -ל איי הסלולרית ש 

file:///C:/Users/eli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O8RM14BY/www.hitachiastemo.com


 

 

בדרכים והמודעות הסביבתית של כל משתמשי הדרך במרחב העירוני על ידי שילוב טכנולוגיות מתקדמות של בינה  

 מלאכותית וניתוח נתונים. 

אוטומו פורסייט  שלה,  הבת  וחברת  פורסייט  אודות  נוסף  החברה  למידע  באתר  בקרו  טיב, 

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

Automotive  בלינקדאין . 

 

 מידע צופה פני עתיד 

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

 באנגלית להלן. 

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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