Foresight Continues to Progress During COVID-19
Pandemic
Ness Ziona, Israel – April 22, 2020 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE:
FRSX), an innovator in automotive vision systems, today provided an update on operational
and financial measures taken by the Company in response to the COVID-19 pandemic.
The Company and its wholly owned subsidiaries, Foresight Automotive Ltd. and Eye-Net
Mobile Ltd. are fully maintaining their business activities as usual, with minimal impact to
research and development, business development and marketing activities. In response to
the COVID-19 pandemic outbreak and its financial implications, Foresight has taken
decisive action to reduce its monthly cash burn spending by more than 20%. These
measures were implemented as of March 2020. Foresight is pleased with its technological
development progress and does not foresee sizable impacts to its current
commercialization efforts.
“We have reduced our expected annual cash burn by more than 20% and in addition have
seen significant cost savings in SG&A due to decreased travel expenses, which provides us
with a longer run rate. In addition, given the progress we have made so far in 2020, we have
received significant interest from prospective strategic partners. We will continue to
maintain our primary focus of building shareholder value,” said Haim Siboni, CEO of
Foresight.
“We have a high degree of trust in the Company going forward. We will continue to build on
recent successes such as our partnership with FLIR Systems, Inc., a world leader in thermal
imaging infrared cameras, as well as the groundbreaking technological developments to the
QuadSight® vision system, including automatic calibration, 3D point cloud and
multispectral sensor fusion. We believe that these new features will enable Foresight to
expand into new industries and verticals in the coming months,” concluded Mr. Siboni.
Considering the existing travel restrictions, the Company has adopted virtual meeting and
presentation practices that allow continuous communications with both potential and
existing customers. Foresight broadcasts live demonstrations to potential customers and
shared recent test results over several media channels.
Foresight’s health and welfare strategy aims to protect stakeholders such as employees,
customers and vendors from the spread of COVID-19 while providing as much economic
flexibility as is feasible. Consequently, the Company has implemented appropriate
procedures, including remote working practices, to ensure that it is conducting business in

a safe and effective manner. Foresight employees remain productive during this difficult
time and, due to newly implemented initiatives and a high level of morale, the Company’s
sales force remains motivated.

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-ofsight” 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, costeffective platform and advanced technology.
For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight
Automotive, visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto 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 operational and financial measures taken
by the Company in response to the COVID-19 pandemic, reducing cash burn spending,
maintaining primary focus of build shareholder value, building on recent successes, that
new features will enable Foresight to expand into new industries and verticals in the coming
months, and broadcasting live demonstrations to potential customers. 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, 2020, 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 ממשיכה להתקדם במהלך מגפת הקורונה )(COVID-19
נס ציונה ,ישראל 22 ,באפריל - 2020 ,חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ ,המתמחה בתחום מערכות ראייה
ממוחשבות לרכב ,שמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב (סימול ,)FRSX :עדכנה היום לגבי הצעדים
התפעוליים והפיננסיים שננקטו על ידי החברה בתגובה למגפת הקורונה ).(COVID-19
החברה וחברות הבת שלה אשר בבעלותה המלאה ,פורסייט אוטומוטיב בע"מ ואיי-נט מובייל בע"מ ,ממשיכות
לקיים את פעילותן העסקית כרגיל ,תוך השפעה מינימלית על פעילויות המחקר והפיתוח ,הפיתוח עסקי והשיווק.
בתגובה להתפרצות מגפת הקורונה ולהשלכותיה הכלכליות ,פורסייט נקטה בצעדים החלטיים בכדי לצמצם את
צריכת המזומנים החודשית שלה ביותר מ .20%-צעדים אלה יושמו החל ממרץ  .2020החברה מרוצה מהתקדמות
הפיתוח הטכנולוגי שלה ואינה צופה השפעות משמעותיות על מאמצי המסחור הנוכחיים שלה.
"צמצמנו את קצב שריפת המזומנים השנתי הצפוי ביותר מ 20%-ובנוסף אנו רואים חיסכון משמעותי בהוצאות
שיווק ,מכירה והנהלה וכלליות הנובע מירידה בהוצאות הנסיעות לחו"ל ,המאפשר לנו הארכה של תקופת השימוש
במזומנים .בנוסף ,בהתחשב בהתקדמות שעשינו עד כה בשנת  ,2020שותפים אסטרטגיים פוטנציאליים הביעו
עניין משמעותי בחברה .אנחנו נמשיך במיקוד העיקרי שלנו ,להציף ערך לבעלי מניותינו ",אמר חיים סיבוני ,מנכ"ל
פורסייט.
"אנו מאמינים ברמת ביטחון גבוהה שהחברה עתידה להתקדם .אנו נמשיך לבנות על הצלחות אחרונות כמו
השותפות שלנו עם  ,FLIR Systems Inc.חברה מובילה עולמית במצלמות תרמיות אינפרא אדום ,כמו גם על
ההתפתחויות הטכנולוגיות פורצות הדרך במערכת הראייה ® QuadSightהכוללות כיול אוטומטי ,ענן נקודות תלת
מימד והיתוך חיישנים מולטי-ספקרטלי .אנו מאמינים כי יכולות חדשות אלו יאפשרו לפורסייט להתרחב לתעשיות
חדשות ולשווקים חדשים בחודשים הקרובים ",סיכם מר סיבוני.
בהתחשב במגבלות הנסיעות הקיימות ,החברה אימצה שיטות מפגש ומצגות וירטואליות המאפשרות קשר רציף
עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים .פורסייט מבצעת הדגמות חיות ללקוחות פוטנציאליים ואף שיתפה תוצאות בדיקות
אחרונות בערוצי מדיה שונים.
אסטרטגיית הבריאות והרווחה של פורסייט נועדה להגן על בעלי עניין כגון עובדים ,לקוחות וספקים ,מפני
התפשטות מגפת הקורונה תוך מתן גמישות כלכלית ככל האפשר .כתוצאה מכך יישמה החברה נהלים מתאימים,
לרבות נהלי עבודה מרחוק ,בכדי להבטיח שהפעילות העסקית מתקיימת בצורה בטוחה ויעילה .עובדי פורסייט
ממשיכים להיות פרודוקטיביים בתקופה קשה זו ,ובשל יוזמות שיושמו לאחרונה ורמת מורל גבוהה ,צוות המכירות
של החברה ממשיך להיות במוטיבציה מלאה.
אודות פורסייט
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (סימול בבורסת נאסד"ק ות"א ,)FRSX :שנוסדה בשנת  ,2015היא חברה
טכנולוגית בתחום התכנון ,הפיתוח והמסחור של מערכות חישה לתעשיית הרכב .באמצעות פורסייט אוטומוטיב
בע"מ ואיי-נט מובייל בע"מ ,חברות הבת אשר בבעלותה המלאה ,פורסייט מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "in-
 " line-of sightוהן יישומים סלולאריים "מעבר לטווח הראייה" .חיישן הראייה הממוחשבת של פורסייט הינו מערכת
מבוססת ארבע-מצלמות ,המשתמשת בניתוח וידאו תלת-מימדי ,אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה ,והיתוך
חיישנים .היישום הסלולארי של איי-נט מובייל הינו מערכת ) V2X (vehicle-to-everythingלמניעת תאונות דרכים
המבוססת על ניתוח מרחבי בזמן אמת של תנועת המשתמשים.

מערכות החברה נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות ,תוך שיעור מזערי של התרעות
שווא ,ופונות לשווקי הרכבים החצי-אוטונומיים והאוטונומיים .החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום
בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות.
למידע נוסף אודות פורסייט וחברת הבת שלה ,פורסייט אוטומוטיב ,בקרו באתר החברה
 ,www.foresightauto.comעקבו אחרי  @ForesightAutoבטוויטר ,או הצטרפו לעמוד החברה Foresight
 Automotiveבלינקדאין.
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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