Foresight: Eye-Net Partners with Wunder Mobility to
Commercialize Eye-Net’s Solution in Mobility Tech
Applications
Eye-Net™ Protect will be available at Wunder Marketplace to micro-mobility
and EV operators in more than 900 cities worldwide
Ness Ziona, Israel – February 2nd, 2021 - 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 signed an agreement with WunderCar Mobility
Solutions, a German-based software, vehicles and service provider that enables companies
and cities worldwide to launch and scale new mobility services.
As the urban use of micro-mobility vehicles such as electric bikes and electric scooters
expands, safety solutions for all road users become increasingly important. According to the
agreement, Eye-Net will be included in Wunder Mobility’s Marketplace online platform and
will introduce its Eye-Net™ Protect accident prevention solution to potential global
corporate customers seeking mobility tech-focused applications. Wunder Mobility has
partners in more than 900 cities around the globe who use its platform to power carpooling,
ride-hailing, fleet sharing and rental services, as well as to purchase sharing-ready vehicles,
finance their fleets, and extend their software.
The Eye-Net™ Protect safe micro-mobility solution is an intuitive and easy-to-use mobile
application that provides real-time pre-collision alerts to pedestrians and micro-mobility
users. The Eye-Net™ solution suite enhances road safety and situational awareness for all
road users in the urban mobility environment by incorporating cutting-edge AI technology
and advanced analytics.
“The Wunder Marketplace provides mobility providers with seamless access to services
that fit their needs and that can be easily connected to their existing software ecosystem.
We are delighted that Eye-Net is using our Wunder Marketplace to further drive its
expansion into the European market. With their innovative solution, Eye-Net is hitting a
nerve, especially with cities, as they place great importance on the safety of micro-mobility
vehicles,” said Gunnar Froh, CEO & Co-founder of Wunder Mobility.
“Eye-Net is now targeting the European market following a successful expansion of
activities in Japan. The Wunder Marketplace is a great platform to expose Eye-Net™ Protect
to mobility providers. Micro-mobility vehicles typically lack any kind of safety warning

system, and the engagement with Wunder Mobility provides an out-of-the-box solution for
micro-mobility operators looking to enhance their users’ safety,” said Dror Elbaz, COO &
Deputy CEO of Eye-Net Mobile.

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 Wunder Mobility
Wunder Mobility is a global leading Mobility-Tech company based in Germany and backed
by investors from Europe and the United States. Wunder provides turn-key solutions that
enable companies and cities worldwide to provide clean, convenient, and accessible
mobility. Cities and companies in 900+ cities on six continents use the Wunder platform to
launch and scale new mobility services, manage and finance fleets of shared vehicles,
optimize daily operations and improve urban planning and traffic management.
Wunder technology is used by 100+ clients from across the world, including German,
Japanese and American OEMs, VC-backed start-ups and progressive cities. The global
Wunder team of 40 nationalities includes veterans from the tech and travel industry and
50% of the team are in Product & Engineering.
Wunder Mobility was founded by Gunnar Froh and Samuel Baker in 2014.
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. and EyeNet Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-sight” vision systems and “beyondline-of-sight” accident-prevention solutions.
Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration, sensor fusion and
dense 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 cuttingedge 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.

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 engagement with Wunder Mobility to
commercialize Eye-Net’s solution in mobility-tech applications, the potential of such
engagement, and all statements (other than statements of historical facts) that address
activities, events, or developments that the Company intends, expects, projects, believes, or
anticipates will or may occur in the future. 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 :איי-נט חוברת ל Wunder Mobility-למסחור הפתרון
של איי-נט באפליקציות Mobility Tech
אפליקציית  Eye-Net™ Protectתהיה זמינה בפלטפורמתWunder Marketplace
למפעילי מיקרו-מוביליטי ורכבים חשמליים ביותר מ 900-ערים
נס ציונה ,ישראל 2 ,בפברואר  - 2021חברת 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 ,חתמה על הסכם עם חברת  ,WunderCar Mobility Solutionsספקית תוכנה ,רכבים
ושירותים גרמנית ,המאפשרת לחברות וערים ברחבי העולם להשיק ולהרחיב שירותי תחבורה חדשים.
ככל שהשימוש העירוני ברכבי מיקרו-מוביליטי כגון אופניים חשמליים וקטנועים חשמליים מתרחב ,פתרונות
הבטיחות לכל משתמשי הדרך הופכים לחשובים יותר ויותר .על פי ההסכם ,איי-נט תיכלל בפלטפורמה המקוונת
 Wunder Marketplaceותציג את פתרון  Eye-Net™ Protectלמניעת תאונות דרכים בפני לקוחות פוטנציאליים
גלובליים המחפשים יישומי ניידות ממוקדי-טכנולוגיה .ל Wunder Mobility-שותפים ביותר מ 900-ערים ברחבי
העולם המשתמשים בפלטפורמה שלה לצרכי הפעלת שירותי נסיעה שיתופית ,הזמנת נסיעות באמצעות
אפליקציה ,ציי רכב שיתופיים והשכרת שירותי רכב ,כמו גם לצורך רכישת כלי רכב שיתופיים ,מימון ציי רכב,
והרחבת שירותי התוכנה שלהם.
פתרון  Eye-Net™ Protectלמיקרו-מוביליטי הוא אפליקציה סלולרית אינטואיטיבית וקלה לשימוש המספקת
התרעות בזמן אמת אודות התנגשות קרובה להולכי רגל ולמשתמשי מיקרו-מוביליטי .חבילת הפתרונות Eye-
™ Netמשפרת את הבטיחות בדרכים והמודעות הסביבתית של כל משתמשי הדרך במרחב העירוני על ידי שילוב
טכנולוגיות מתקדמות של בינה מלאכותית וניתוח נתונים.
“פלטפורמת  Wunder Marketplaceמספקת לספקי שירותי תחבורה גישה חלקה לשירותים המתאימים לצרכיהם
הניתנים לחיבור בקלות לסביבת התוכנה הקיימת שלהם .אנו שמחים על כך שאיי-נט משתמשת בפלטפורמת
 Wunder Marketplaceשלנו בכדי להניע את התרחבותה לשוק האירופי .איי-נט נוגעת בנקודה רגישה עם הפתרון
החדשני שלה ,במיוחד בערים ,מכיוון שהיא שמה דגש רב על בטיחות רכבי מיקרו-מוביליטי ",אמר גונר פרו ,מנכ"ל
ומייסד .Wunder Mobility
"איי-נט מכוונת כעת לשוק האירופי בהמשך להרחבת פעילויות מוצלחת ביפן .פלטפורמת Marketplace Wunder
היא פלטפורמה נהדרת לחשיפת  Eye-Net™ Protectלספקי שירותי תחבורה .לרכבי מיקרו-מוביליטי חסרה
בדרך כלל מערכת התרעות בטיחות ,ושיתוף הפעולה עם  Wunder Mobilityמספק פתרון זמין באופן מיידי
למפעילי מיקרו-מוביליטי המעוניינים לשפר את בטיחות המשתמשים שלהם ",אמר דרור אלבז COO ,ומשנה
למנכ"ל בחברת איי-נט מובייל.
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 Wunder Mobility

 Wunder Mobilityהיא חברת  Mobility-Techגלובלית מובילה שבסיסה בגרמניה ומגובה על ידי משקיעים
מאירופה וארצות הברית Wunder .מספקת פתרונות מוכנים לשימוש המאפשרים לחברות וערים ברחבי העולם
לספק שירותי תחבורה נקיים ,נוחים ונגישים .ערים וחברות הפרוסות ביותר מ 900-ערים על פני שש יבשות
משתמשות בפלטפורמה של  Wunderעל מנת להשיק ולהרחיב שירותי תחבורה חדשים ,לנהל ולממן ציי כלי רכב
שיתופיים ,לייעל את הפעילות היומיומית ולשפר את התכנון העירוני וניהול התנועה.
הטכנולוגיה של  Wunderמשמשת למעלה מ 100-לקוחות ברחבי העולם ,לרבות יצרני רכב גרמניים ,יפניים
ואמריקאים ,חברות סטארט-אפ המגובות על ידי קרנות הון-סיכון וערים מתקדמות .צוות  Wunderהעולמי מורכב
מאנשי מקצוע ותיקים מתעשיית הטכנולוגיה והתיירות המגיעים מ 40-לאומים שונים .כמחצית מהצוות עוסק בתחום
המוצר וההנדסה.
חברת  Wunder Mobilityהוקמה על ידי גונר פרו וסמואל בייקר בשנת .2014

אודות פורסייט
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (סימול בבורסת נאסד"ק ות"א )FRSX :היא חברה טכנולוגית המפתחת
פתרונות תוכנה לראייה ממוחשבת מולטי-ספקטרלית ויישומים מבוססי תקשורת סלולרית .באמצעות פורסייט
אוטומוטיב בע"מ ואיי-נט מובייל בע"מ ,חברות הבת אשר בבעלותה המלאה ,פורסייט מפתחת מערכות ראייה
ממוחשבת " "in-line-of sightוכן פתרונות למניעת תאונות דרכים "מעבר לטווח הראייה".
פתרונות הראייה הממוחשבת של פורסייט כוללים מודולים של כיול אוטומטי ,היתוך חיישנים וענן נקודות תלת-
ממדי צפוף ,הניתנים ליישום בשווקים שונים כגון שוק הרכב ,השוק הבטחוני ,כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי
כבד .חבילת הפתרונות הסלולרית של איי-נט מובייל מספקת התרעות אודות התנגשות קרובה בזמן אמת על מנת
לשפר את הבטיחות בדרכים והמודעות הסביבתית של כל משתמשי הדרך במרחב העירוני על ידי שילוב טכנולוגיות
מתקדמות של בינה מלאכותית וניתוח נתונים .
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.

פרטי קשר:
עדי ומיכל קשרי משקיעים
מיכל אפרתי0523044404 :

michal@efraty.com

