
 

Foresight to Present at 32nd Annual ROTH Conference 
 

NESS ZIONA, Israel, March 3, 2020 -  Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that Eli Yoresh, 

Chief Financial Officer, and Doron Cohadier, Vice President of Business Development, will 

present at the 32nd Annual ROTH Conference on Monday, March 16th, 2020 at 11:00 a.m. 

PST. The conference will be held from March 15-17, 2020 at The Ritz Carlton, Laguna Niguel, 

CA.   

 

Management will be available for one-on-one meetings on March 16th and 17th. To 

schedule a meeting, please contact your ROTH salesperson or Miri Segal at msegal@ms-

ir.com.  

A live webcast of the presentation will be available to the public 

at: http://wsw.com/webcast/roth34/frsx/. The webcast will be archived for 90 days 

following the live presentation. 

 

In addition, Doron Cohadier will participate in a panel titled: “Connected Automobile”. The 

panel will take place on Monday, March 16th at noon PST. Other speakers include Hassan 

Wahla, Telenav’s Co-President, Automotive Business Unit, Jacob Sue, Airgain’s CEO and 

Scott Searle, Roth Senior research analyst who will moderate the discussion.  

 

About the 32nd Annual ROTH Conference 

The ROTH conference is one of the largest of its kind in the U.S.  Following the success of 

previous years’ events, the ROTH Conference, with close to 500 participating companies and 

over 3,000 attendees, will feature presentations from hundreds of public and private 

companies in a variety of sectors including Business Services, Cleantech & Solar, Consumer, 

Industrial Growth, Healthcare, Resources, Retail & E-Commerce, and Technology & Media.  

ROTH combines company presentations, Q&A sessions, expert panels, and management 

one-on-one meetings to provide institutional clients with extensive interaction with senior 

management.  

 

About ROTH Capital Partners 

ROTH is an investment banking firm dedicated to the small-cap public market and is 

headquartered in Newport Beach, CA. ROTH is a privately owned firm that has built a 

culture of success and innovation. The company’s exclusive focus is to offer clients a full 

spectrum of investment banking services including capital raising, merger and acquisitions, 

research coverage, sales, trading and market making, corporate access & conferences, and 

corporate services. 
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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 sensors 

systems for the automotive industry. 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 “beyond-line-of-sight” cellular-based applications. Foresight’s 

vision sensor is a four-camera system based on 3D video analysis, advanced algorithms for 

image processing, and sensor fusion. Eye-Net Mobile’s cellular-based application is a V2X 

(vehicle-to-everything) accident prevention solution based on real-time spatial analysis of 

clients’ movement. The company’s systems are designed to improve driving safety by 

enabling highly accurate and reliable threat detection while ensuring the lowest rates of 

false alerts. Foresight is targeting the semi-autonomous and autonomous vehicle markets 

and predicts that its systems will revolutionize automotive safety by providing an 

automotive-grade, cost effective platform and advanced technology. 

 

Investor Relations Contact:  

Miri Segal-Scharia  

CEO 

MS-IR LLC  

msegal@ms-ir.com 

917-607-8654   

  

mailto:msegal@ms-ir.com


 

הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית - תרגום נוחות  

 
 ROTH של חברת 32-ההשנתי  כנסתציג בפורסייט 

 
חברת פורסייט, המתמחה בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב,   - 2020במרץ,   3נס ציונה, ישראל, 

כ"ל מנאלי  יורש, סמודיעה היום כי מר  (,FRSXשמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב )סימול: 
בתאריך   ,ROTHשל חברת  32-ההשנתי  כנסב ו, יציגהכספים, ומר דורון קוהדייא, סמנכ"ל פיתוח עסקי

. הכנס Pacific Standard Time (14:00Eastern Standard Time) 11:00בשעה  2020במרץ,  16
 בקליפורניה. , The Ritz Carlton Laguna Niguelבמלון, 2020במרץ,   15-17בתאריכים   תקייםי

 
. לקביעת פגישה, במרץ 16-17במהלך הכנס, בימים  לפגישות אישיות ניםזמי  ויהי יורש ומר קוהדייאמר 

 .  ir.com-msegal@msמירי סגל באמצעות מייל  או עם   ROTHנציג קשר עםאנא צרו 
 

 בכתובת:בשידור חי לציבור  נההיה זמית הופעתם של מר יורש ומר קוהדייא
http://wsw.com/webcast/roth34/frsx/ . ההופעהיום לאחר  90 יהיה זמין במשךשידור האינטרנט . 

 
.  (Connected Automobile) " המחובר הרכב"  שכותרתו בפאנל ישתתף קוהדייא דורון, בנוסףבנוסף, 

. דוברים נוספים בפאנל  Pacific Standard Time 12:00במרץ בשעה  16הפאנל יתקיים ביום שני, 
 חברת, ג'ייקוב סו, מנכ"ל  העסקית  הרכב  יחידת,  Telenav  חברתכוללים את חסן וולה, נשיא משותף של  

Airgainחברת, וסקוט סירל, אנליסט מחקר בכיר ב ROTH את הדיון.  נחהאשר י 

 ROTHשל חברת  32-הכנס האודות 

,  ROTH כנסבבעקבות הצלחת אירועי השנים הקודמות,  הוא מהגדולים מסוגו בארה"ב. ROTHכנס 
מצגות של מאות חברות ציבוריות  יוצגו, בקריםמ 3,000-למעלה מוחברות  500-ל קרובבהשתתפות 

, שירותי צמיחה תעשייתיתצרכנים,  שירותים עסקיים, קלינטק וסולארי, לרבותמגוון מגזרים, מופרטיות 
משלב מצגות חברות,  ROTHכנס  בריאות, משאבים, קמעונאות ומסחר אלקטרוני וטכנולוגיה ומדיה. 

לספק ללקוחות  על מנתמומחים ופגישות אחד על אחד בהשתתפות מפגשי שאלות ותשובות, פאנלים 
 ת עם ההנהלה הבכירה.המוסדיים אינטראקציה נרחב

 
 ROTH Capital Partnersאודות 
ROTH בניופורט ביץ',   ממוקמת, ו בחברות ציבוריות קטנות מתמקדתהיא חברת בנקאות להשקעות ה

החברה מציעה תרבות של הצלחה וחדשנות.  יצרההיא חברה בבעלות פרטית ש ROTHקליפורניה. 
ורכישות, כיסוי מחקרי,   יםהון, מיזוג יגיוס לרבותמגוון רחב של שירותי בנקאות להשקעות,  ללקוחותיה

 , ושירותים עסקיים. כנסיםולמשקיעים חברות בין  קישורשוק,  ועשייתמכירות, מסחר 

 ודות פורסייטא

, היא  2015(, שנוסדה בשנת FRSXבע"מ )סימול בבורסת נאסד"ק ות"א:  פורסייט אוטונומס הולדינגס
חברה טכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות חישה לתעשיית הרכב. באמצעות 

נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה, פורסייט מפתחת  -פורסייט אוטומוטיב בע"מ ואיי
" והן יישומים סלולאריים "מעבר לטווח הראייה". חיישן  in-line-of sightמערכות ראייה ממוחשבת " 

-מצלמות, המשתמשת בניתוח וידאו תלת-הראייה הממוחשבת של פורסייט הינו מערכת מבוססת ארבע
נט מובייל הינו  -מימדי, אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה, והיתוך חיישנים. היישום הסלולארי של איי

למניעת תאונות דרכים המבוססת על ניתוח מרחבי בזמן אמת  V2X (vehicle-to-everything)מערכת 
 של תנועת המשתמשים.
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מערכות החברה נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות, תוך שיעור מזערי של 
כה כי מערכותיה אוטונומיים והאוטונומיים. החברה מערי-התרעות שווא, ופונות לשווקי הרכבים החצי

 יחוללו מהפכה בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות. 

 פרטי קשר: 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

 michal@efraty.com 
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