
 

 

Foresight Signs Commercial Agreement With SUNWAY-AI for up to 
$51M  

 
Foresight’s QuadSight® technology will provide driver assistance features to 

Chinese airport vehicles  
 

Ness Ziona, Israel – November 16, 2022 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

TASE: FRSX) (“Foresight”), an innovator in automotive vision systems, announced today the 

signing of a joint development and supply agreement with SUNWAY-AI Technology 

(Changzhou) Co., Ltd. (“SUNWAY”), a global Chinese manufacturer of components for 

autonomous and unmanned intelligent vehicles. Over the contractual period of four years, 

the deal may yield up to $51 million in revenue based on demand from SUNWAY. 

 

“Having tested Foresight's technology extensively for more than a year, we believe that this 

partnership has great commercial potential in multiple applications and markets. We are 

completely satisfied with the performance of Foresight's technology and have selected it 

because of its accurate point cloud and exceptional obstacle detection capabilities, which 

consistently outperform competing sensors in adverse weather and poor lighting 

conditions,” said Mr. Zheng Kui, Executive Director at SUNWAY. “Foresight’s passive, non-

emitting sensors are a perfect fit for airport vehicles that employ autonomous systems in 

sensor-filled environments and can benefit from non-interfering solutions.” 

 

The agreement establishes a joint program for the development and supply of obstacle 

detection systems and cloud gateway for driverless vehicles, as well as for advanced driver 

assistance systems (ADAS) for airport ground support vehicles, using both visible light and 

thermal cameras. Starting in the first half of 2023, SUNWAY will commercialize the ADAS 

systems to its customers and to third parties in Mainland China, as well as to Hong Kong, 

Taiwan and Macao. SUNWAY will assume responsibility for all regulatory clearances in 

connection with commercialization, as well as all installation, deployment, maintenance and 

support activities.  Additionally, and subject to predefined commercial terms, SUNWAY was 

granted exclusive commercialization rights in China regarding the ADAS systems for ground 

support vehicles used in airports.  

 

“Foresight’s selection by SUNWAY is a solid endorsement, reflecting recognition of our 

state-of-the-art vision systems by a Chinese automotive leader. We believe that the 

installation of our innovative QuadSight technology in various airport vehicles using 

advanced ADAS systems will bring a new level of safety and reliability to airport ground 



 

 

operations across China," said Foresight CEO Haim Siboni. “We believe our technology, 

combined with SUNWAY’s, has a great potential for further deployment in additional 

applications and markets in China, such as agriculture and infrastructure," Siboni 

concluded. 

 

Foresight’s QuadSight® stereoscopic technology, including both proprietary software and 

cameras, will be licensed to SUNWAY and will serve as the underlying technology for 

SUNWAY’s ADAS systems, intended for integration into several types of vehicles working 

closely with aircraft, including fueling vehicles, garbage trucks, boarding vehicles, etc. The 

QuadSight system allows all obstacle detection in challenging weather and lighting 

conditions.  

 

About SUNWAY-AI Technology 
SUNWAY-AI Technology (Changzhou) Co., Ltd. focuses on research and development, 

design, manufacturing, and sales of intelligent vehicle technology and products. SUNWAY’s 

employees include technicians from the Institute of Automation of the Chinese Academy of 

Sciences, Tsinghua Automobile Research Institute, BAIC, and China Automobile. SUNWAY’s 

technologies and products equip autonomous vehicles, unmanned logistics and 

transportation vehicles, and unmanned commercial vehicles. Commercial cooperation to 

date includes well-known domestic enterprises such as XCMG group, LiuGong Group and 

Shenzhen Airport. 

 

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 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 

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. 

about:blank
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 the projected revenue that may be 

derived from the agreement, the belief that the partnership has great commercial potential 

in multiple applications and markets, that the selection by SUNWAY reflects the recognition 

of its technology, that the installation of its technology in various airports will bring a new 

level of safety and reliability to airport ground operations across China and the potential for 

the technology, in combination with SUNWAY’s, has potential for further deployment in 

additional applications and markets in China. 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 

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


 

 

  



 

 

באנגלית  הדיווח נוסח הוא המחייב הנוסח - נוחות תרגום  

  51תמורת עד   Sunway-AIעל הסכם מסחרי עם  תמהפורסייט ח
 מיליון דולר 

   יכולות סיוע לנהג לכלי רכב בשדות תעופה בסין אפשרת של פורסייט  QuadSight® טכנולוגיית
 

בתחום מערכות  המתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ  חברת פורסייט  - 2022,  בנובמבר  16,  נס ציונה, ישראל 

  כי חתמה היום הודיעה(, FRSXת נאסד"ק ותל אביב )סימול: ו, שמניותיה נסחרות בבורס לרכב   ממוחשבות ראייה 

משותפים  על   ואספקה  פיתוח    .SUNWAY-AI Technology (Changzhou) Co., Ltdחברת    עם הסכם 

"(SUNWAY )"  ,  במהלך התקופה  .  חכמים   אוטונומיים ובלתי מאוישים   יםרכבם לגלובלית של מוצרייצרנית סינית

 . SUNWAY-מיליון דולר על בסיס ביקוש מ  51החוזית של ארבע שנים, העסקה עשויה להניב הכנסות של עד 

שב" של  חנולאחר  הטכנולוגיה  מעמיק ב  פורסייט  את  יש    אופן  זו  שלשותפות  מאמינים  אנו  משנה,  יותר  במשך 

לחלוטין מהביצועים של הטכנולוגיה של פורסייט    שבעי רצוןפוטנציאל מסחרי גדול במספר יישומים ושווקים. אנו  

ביצועים  באופן עקבי    ותמדגימדופן, אשר  המכשולים יוצאות  ה  גילוי ענן הנקודות המדויק ו יכולות    בשל ובחרנו בה  

 . SUNWAY  מנכ"ל ," אמר מר ז'נג קואי,  ותאורה גרועים   קשהמזג אוויר  תנאי  חיישנים מתחרים במטובים יותר  

פולטים " שאינם  פורסייט,  של  הפסיביים  בשד,  אנרגיה  החיישנים  רכב  לכלי  מושלם  באופן  תעופה    ותמתאימים 

 ." מפתרונות שאינם מפריעים משתמשים במערכות אוטונומיות בסביבות מלאות חיישנים ויכולים להפיק תועלת ה

מערכות    מגדיר ההסכם   של  ואספקה  לפיתוח  משותפת  ו   גילוי תוכנית    תעבורת )  cloud gateway-מכשולים 

( עבור כלי רכב  ADASעבור כלי רכב ללא נהג, וכן עבור מערכות מתקדמות לסיוע לנהג )(  ענן סביבת  פרוטוקולים ב

אור נראה והן במצלמות תרמיות. החל מהמחצית הראשונה של  מצלמות  תומכים בשדה התעופה, תוך שימוש הן ב

2023  ,SUNWAY    התמסחר את מערכות-ADAS    ,טאיוואן ללקוחותיה ולצדדים שלישיים בסין, כמו גם להונג קונג  

לקבלת  SUNWAYומקאו.   אחראית  פע   תהיה  לכל  גם  כמו  למסחור,  בקשר  הרגולטוריים  האישורים  לות  וכל 

הוענקו    SUNWAY-התחזוקה והתמיכה. בנוסף, ובכפוף לתנאים מסחריים מוגדרים מראש, ל  ההתקנה, הפריסה,

 עבור כלי רכב תומכים המשמשים בשדות תעופה.  ADASזכויות מסחור בלעדיות בסין לגבי מערכות 

ידי  " הראייה הממוחשבת  היא תמיכה מוצקה, המשקפת הכרה במערכות    SUNWAYהבחירה של פורסייט על 

יד סינית מובילה בתחום הרכבהמתקדמות שלנו על  כי התקנת טכנולוגיית  י חברה  אנו מאמינים   .QuadSight  

מתקדמות תביא רמה חדשה של    ADASמערכות  ב  ושימוש התעופה    ותהחדשנית שלנו בכלי רכב שונים בשד

אנו מאמינים  "  .," אמר חיים סיבוני, מנכ"ל פורסייטהתעופה ברחבי סין  יהקרקעית של נמלבטיחות ואמינות לפעילות  

, יש פוטנציאל גדול לפריסה נוספת ביישומים ושווקים נוספים  SUNWAYשל  זו  שלטכנולוגיה שלנו, בשילוב עם  

 בסין, כמו חקלאות ותשתיות", סיכם סיבוני. 

הסטריאוסקופית  פורסייט,    הטכנולוגיה  הכוללת QuadSightשל  ומצלמות,    ,  קניינית  ל  תוענק תוכנה  - ברישיון 

SUNWAY  כטכנולוגי ה  ית הבסיסותשמש  סוגי  SUNWAYשל    ADAS-למערכות  במספר  לשילוב  המיועדות   ,

.  וכו'  מדרגות עלייה למטוס , משאיות אשפה,  המשמשים לתדלוק   רכבים העובדים בצמוד למטוסים, לרבות כלי רכב 

 מכשול בתנאי מזג אוויר ותאורה מאתגרים. כל מאפשרת זיהוי  QuadSight  מערכת

  



 

 

 AI Technology-UNWAYSאודות 

SUNWAY-AI Technology (Changzhou) Co., Ltd.    של ומכירה  ייצור  עיצוב,  ופיתוח,  במחקר  מתמקדת 

לרכב. חכמים  ומוצרים  הסינית  מהמכון    מהנדסיםכוללים    Sunwayעובדי    טכנולוגיה  של האקדמיה  לאוטומציה 

המחקר   למדעים,  של    .China Automobile-וTsinghua Automobile  , ,BAIC  מכון  והמוצרים  הטכנולוגיות 

SUNWAY   על כלי רכב אוטונומיים, רכבי לוגיסטיקה ותחבורה בלתי מאוישים וכלי רכב מסחריים    ניתנים ליישום

מאוישים. מסחרי  פישיתו  בלתי  כולל בולטים    יםפעולה  כה  סיניות  יםעד   ,XCMG group  גוןכ  ות ידוע  חברות 

Liugong group ,  .ושדה התעופה שנזן 

 

 אודות פורסייט 

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

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

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

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

  ". הראייה 

ממדי צפוף, הניתנים  -ייה הממוחשבת של פורסייט כוללים מודולים של כיול אוטומטי וענן נקודות תלתפתרונות הרא 

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

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

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

 מלאכותית וניתוח נתונים. 

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

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

Automotive  בלינקדאין . 

 

 מידע צופה פני עתיד 

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

 באנגלית להלן. 

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 

 

 

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