Foresight Subsidiary Eye-Net Mobile Receives Notice of
Allowance for Patent Application from U.S. Patent and
Trademark Office
The patent application relates to the company’s accident prevention solution
Ness Ziona, Israel – July 31, 2020 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE:
FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that its wholly owned
subsidiary, Eye-Net Mobile Ltd., has received a notice of allowance from the United States
Patent and Trademark Office for patent application No. 16/496,826, for “system and
method for preventing car accidents and collisions between vehicles and pedestrians.”
The patented technology involves an accident prevention system that predicts collisions
between vehicles and pedestrians. The system is comprised of a dedicated software
application installed on a number of mobile devices carried by pedestrians or users riding
in a vehicle. Each of the installed mobile devices detects its location and transmits it to a
geographic server. The server sends the location of other mobile devices in the same
geographic territory, effectively making each device aware of other users around it. The
dedicated software uses advanced proprietary algorithms that detect the user’s direction of
travel, search for potential collisions and issue a collision alert to mobile users who are of
high probability of collision.
This patent serves as the underlying technology for Eye-Net Mobile’s cellular-based
accident prevention solution. The Eye-Net Protect™ V2X (vehicle-to-everything) solution is
designed to provide real-time pre-collision alerts to vehicles and vulnerable road users
(pedestrians, cyclists, scooter drivers) by using smartphones and relying on existing cellular
networks. Designed to provide a complementary layer of protection beyond traditional
Advanced Driver Assistance Systems, Eye-Net Protect extends protection to road users who
are not in direct line of sight, and not covered by other alerting systems and sensors.
“We are excited about this notice of allowance for another patent application that
strengthens our intellectual property,” said Haim Siboni, CEO of Foresight. “Eye-Net Mobile
continues to develop its V2X solution for reducing the likelihood of accidents and injuries
and saving lives. The Company has completed a software development kit (SDK)
configuration for Eye-Net Protect and is ready for commercial engagement with third-party
location-based applications.”

For more information about Eye-Net Mobile, please visit www.eyenet-mobile.com, or follow
the Company’s LinkedIn page, Eye-Net Mobile; Twitter, @EyeNetMobile1; and Instagram
channel, Eyenetmobile1, the contents of which are not incorporated into this press release.
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 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), 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.
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 the issuance of a patent, that Eye-Net
Mobile continues to develop its V2X solution for reducing the likelihood of accidents and
injuries and saving lives, and readiness for commercial engagement with third-party
location-based applications. 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

איי-נט מובייל ,חברה בבעלות מלאה של פורסייט ,קיבלה אישור
רישום ממשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי לבקשת
פטנט
הבקשה לאישור רישום הפטנט מתייחסת לפתרון החברה למניעת תאונות דרכים
נס ציונה ,ישראל 31 ,ביולי - 2020 ,חברת פורסייט ,המתמחה בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב ,שמניותיה
נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב (סימול ,)FRSX :מודיעה היום כי איי-נט מובייל בע"מ ,חברה בבעלות מלאה
שלה ,קיבלה אישור ממשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי לרישום בקשת פטנט מספר  ,16/496,826עבור
"מערכת ושיטה למניעת תאונות דרכים והתנגשות בין כלי רכב להולכי רגל".
הטכנולוגיה המוגנת בפטנט כוללת מערכת למניעת תאונות דרכים הצופה התנגשויות בין כלי רכב להולכי רגל.
המערכת מורכבת מאפליקציית תוכנה ייעודית המותקנת על גבי מספר מכשירים ניידים הנישאים על ידי הולכי רגל
או משתמשים הנוסעים ברכב .כל מכשיר עליו מותקנת האפליקציה מאתר את מיקומו ומשדר אותו לשרת גיאוגרפי.
השרת משדר את המיקום למכשירים ניידים אחרים הנמצאים באותו אזור גיאוגרפי ובכך מאפשר לכל אחד
מהמכשירים להיות מודע למשתמשים אחרים בסביבתו .התוכנה הייעודית משתמשת באלגוריתמים מתקדמים
המאתרים את כיוון הנסיעה של המשתמש ,סורקת אחר התנגשויות פוטנציאליות ושולחת התרעת התנגשות
למשתמשים ניידים אשר נמצאים בסבירות גבוהה להתנגשות.
פטנט זה עומד בבסיס הטכנולוגיה לפתרון של איי-נט מובייל למניעת תאונות דרכים המבוסס תקשורת סלולרית.
™ Eye-Net Protectהינו פתרון ) V2X (vehicle-to-everythingהמבוסס על תקשורת סלולרית ,אשר נועד לספק
התרעות בזמן אמת אודות התנגשויות קרבות לכלי רכב ולמשתמשי דרך פגיעים (הולכי רגל ,רוכבי אופניים
וקורקינטים( ,באמצעות שימוש בטלפונים סלולריים חכמים וברשתות סלולריות קיימות .אפליקציית Eye-Net
 Protectנועדה לספק שכבת הגנה נוספת מעבר למערכות סיוע לנהג ( )ADASולהרחיב את ההגנה גם למשתמשי
הדרך אשר נמצאים מחוץ לטווח הראייה ואינם מכוסים על ידי מערכות התרעה וחיישנים אחרים.
"אנו שמחים מאוד על אישור הרישום לבקשת פטנט נוספת המחזקת את הקניין הרוחני שלנו ",אמר חיים סבוני,
מנכ"ל פורסייט" .איי-נט מובייל ממשיכה לפתח את פתרון ה V2X-לצמצום תאונות דרכים ופציעות ולהצלת חיים.
החברה השלימה תצורת ) SDK (software development kitלאפליקציית Eye-Net Protectוהיא מוכנה
להתקשרות מסחרית עם יישומי צד-שלישי מבוססי מיקום".
למידע נוסף אודות איי-נט מובייל ,בקרו באתר החברה  www.eyenet-mobile.comאו עקבו אחר עמוד החברה
בלינקדאין  ,Eye-Net Mobileערוץ טוויטר  @EyeNetMobile1וערוץ האינסטגרם  ,Eyenetmobile1אשר
תוכנם אינו נכלל בהודעה זו.

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  @ForesightAuto1בטוויטר ,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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