Foresight Completes a Successful Demonstration Series with its
Cellular-Based Eye-NetTM System for Accident Prevention
Eye-NetTM is a cellular-based solution, designed to prevent accidents between
vehicles and between vehicles and pedestrians
Ness Ziona, Israel - February 12, 2018 - Foresight Autonomous Holdings Ltd., an
innovator in automotive vision systems (NASDAQ and TASE: FRSX), announced
today that it has completed a demo version of its new Eye-NetTM accident
prevention system, and has carried out a series of successful demonstrations.
Eye-NetTM is a V2X (vehicle to everything) cellular-based accident prevention
solution, designed to provide real-time pre-collision alerts to pedestrians and
vehicles, by using smartphones and relying on existing cellular networks.
The Eye-NetTM system is designed to provide a complementary layer of protection
beyond traditional advanced driver assistance systems and extend protection to
road users who are not in direct line of sight, and not covered by other alerting
systems. The Eye-NetTM system is designed to identify an oncoming collision
before the parties involved are able to see each other, and it provides an alert that
will allow such parties to stop in a safe and timely manner.
By using cellular-based technology, Foresight is creating a solution that will be
available to anyone, eliminating the need for designated hardware and a long
regulatory process.
The company has performed more than 15 successful demonstrations, during
which it presented early detection capabilities and collision prevention between
vehicles moving towards each other at a 90-degree angle, with no direct eye
contact between them. An additional scenario was presented, preventing an
accident between vehicles and a pedestrian jumping out in front of an oncoming
vehicle. In all the demonstrations, the system successfully alerted the users in a
manner that enabled them to brake safely and on time.
Over the past two quarters, the company has significantly accelerated the
development of the Eye-NetTM system and has focused on improving user location
evaluation accuracy, compensation for network latency, and resource
consumption.
The company estimates that it will be able to complete the development of the
system’s alpha version by the end of the first quarter of 2018 and is planning to
conduct a first multi-user trial in which dozens of vehicles will use the system
simultaneously, in a way that the company estimates will demonstrate its efficiency
in a variety of real-time scenarios.
“Cellular phones are available to every person and driver, and our vision is to use
them to reduce the number of traffic accidents that occur in urban environments,”
said Haim Siboni, CEO of Foresight. “Our system, designed for use on Android

and iOS-based mobile phones, has shown impressive results and we intend to
continue the development process and carry out a large-scale urban trial later on.
The system is designed for integration, cooperation and collaboration with major
technology providers, cellular network operators and device manufacturers, in
order to achieve extensive exposure to life-saving technology."

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 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 Advanced Driver Assistance
Systems (ADAS), semi-autonomous and autonomous vehicle markets. The
company estimates that its systems will revolutionize automotive safety by
providing an automotive grade, cost-effective platform, and advanced technology.

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 creating a solution that will be available to anyone, eliminating the need
for designated hardware and a long regulatory process, completing the
development of the system’s alpha version by the end of the first quarter of 2018,
and that it is planning to conduct a first multi-user trial. 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 registration statement on Form 20-F filed with
the Securities and Exchange Commission ("SEC") on June 1, 2017, 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

פורסייט השלימה סדרת הדגמות מוצלחות במערכת Eye-NetTM
למניעת תאונות דרכים המבוססת על תקשורת סלולרית
 Eye-NetTMהיא מערכת מבוססת תקשורת סלולרית למניעת תאונות דרכים בין
רכבים ובין רכבים להולכי רגל
נס ציונה ,ישראל 12 ,בפברואר  - 2018חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ ,המתמחה
בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב ,שמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב (סימול:
 ,)FRSXמודיעה היום ,כי השלימה פיתוח גרסת הדגמה למערכת חדשה למניעת תאונות דרכים,
 ,Eye-NetTMוביצעה סדרת הדגמות מוצלחות.
 Eye-NetTMהינה מערכת  (vehicle-to-everything) V2Xמבוססת תקשורת סלולרית למניעת
תאונות דרכים .המערכת נועדה לספק התרעות בזמן אמת להולכי רגל ונהגים מפני תאונות דרכים,
באמצעות שימוש בטלפונים סלולריים חכמים וברשתות סלולריות קיימות.
מערכת  Eye-NetTMנועדה לספק שכבה משלימה של הגנה מעבר למערכות הסיוע לנהג
) (ADASהקיימות ולהרחיב את ההגנה למשתמשי דרך אשר אינם נמצאים בקו ראיה ישיר ואינם
מכוסים על ידי מערכות התרעה אחרות .מערכת  Eye-NetTMנועדה לזהות מבעוד מועד התנגשות
פוטנציאלית ,לפני שהגורמים המעורבים יראו אחד את השני ,ולספק התרעה באופן שיאפשר
לגורמים המעורבים לבלום בזמן ובבטחה.
באמצעות טכנולוגיה מבוססת סלולר ,פורסייט יוצרת פתרון שיהיה זמין לכל אחד ,ללא צורך
בחומרה ייעודית ותהליך תקינה ארוך.
החברה ביצעה למעלה מ 15 -הדגמות מוצלחות ,אשר במהלכן הציגה החברה יכולות גילוי מוקדם
ומניעת התנגשות בתרחיש בו שני כלי רכב נעים אחד לכיוון השני בזווית של  90מעלות ,ללא קשר
עין ישיר ביניהם ,וכן בתרחיש נוסף של מניעת תאונה בין כלי רכב להולך רגל המתפרץ לכביש.
בכל ההדגמות הצליחה המערכת להתריע באופן שאיפשר לכל המשתמשים לבלום בזמן ובבטחה.

במהלך שני הרבעונים האחרונים החברה האיצה באופן משמעותי את קצב הפיתוח של מערכת
 Eye-NetTMוהתמקדה בשיפור דיוק שערוך המיקום של המשתמשים במערכת ,פיצוי על האטת
רשת ,וצריכת משאבים.
החברה מעריכה כי תוכל לסיים את פיתוח גרסת האלפא של המערכת עד סוף הרבעון הראשון
של  2018ומתכננת לערוך ניסוי רב משתתפים ראשון מסוגו בו צפויים להשתמש במערכת עשרות
רכבים בו זמנית ,באופן שיאפשר ,להערכת החברה ,להוכיח את יעילותה במגוון תרחישים בזמן
אמת.
חיים סיבוני ,מנכ"ל חברת פורסייט ,ציין "מכשירי הטלפון הסלולריים זמינים לכל אדם ולכל נהג,
ועל כן החזון שלנו הוא להשתמש בהם על מנת לצמצם את מספר תאונות הדרכים המתרחשות
בסביבה עירונית .המערכת שלנו ,המותאמת לשימוש במכשירים ניידים מבוססי מערכות הפעלה
אנדרואיד ו ,iOS-הציגה תוצאות מרשימות ובכוונותינו להמשיך את תהליך הפיתוח ולבצע פיילוט
עירוני גדול בהמשך .המערכת מיועדת להטמעה ,שילוב ושיתוף פעולה עם ספקי הטכנולוגיה
הגדולים ,מפעילי הרשתות הסלולריות וכן יצרני המכשירים ,על מנת להשיג חשיפה רחבה של
טכנולוגיה מצילת חיים".

אודות פורסייט
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (סימול בבורסת נאסד"ק ות"א ,)FRSX :שנוסדה בשנת ,2015
היא חברה טכנולוגית בתחום התכנון ,הפיתוח והמסחור של מערכות ראייה ממוחשבות לתעשיית
הרכב ,העושות שימוש בשתיים או ארבע מצלמות ,והמבוססות על ניתוח וידאו בתלת מימד,
אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה והיתוך חיישנים .החברה ,באמצעות פורסייט אוטומוטיב
בע"מ ,חברת הבת בבעלותה המלאה ,מפתחת מערכות מתקדמות למניעת תאונות דרכים ,אשר
נועדו לספק מידע מהיר ובזמן אמת על סביבת הרכב בעת הנסיעה .המערכות נועדו לשפר את
בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות ,תוך שיעור מזערי של התרעות שווא .מערכות
החברה פונות לשוק מערכות סיוע לנהג ( ,)ADASולשווקי הרכבים החצי-אוטונומיים והאוטונומיים.
החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית
הגבוהה שהן מציעות.
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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