Foresight: Eye-Net Signs First Commercial Agreement with
SaverOne to Integrate and Commercialize Eye-Net™ Protect
Eye-Net and SaverOne will promote the partnership worldwide
through an integrated accident prevention solution
Ness Ziona, Israel – March 17, 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 a commercial cooperation agreement
with SaverOne 2014 Ltd. (TASE: SAVR), a leader in providing an effective solution for cell
phone distracted driving.
Subject to certain tests and criteria to be determined by the parties, Eye-Net will integrate
its Eye-Net™ Protect solution in SaverOne’s product designed to prevent the use of texting
applications by the driver while the vehicle is in motion.
Cell phone distracted driving is a leading cause of road accidents. According to research by
the National Safety Council, 1.6 million car accidents in the United States are caused every
year by texting while driving and 25% of all car crashes in the United States involve the use
of a cell phone.
According to the agreement, the Eye-Net Protect solution will be integrated in the SaverOne
solution in order to offer an additional protection layer and enhance its ability to prevent
accidents by alerting drivers about potential collisions. Eye-Net’s integration in the
SaverOne solution presents shared revenue stream potential that could be derived from
offering optional features for an annual license fee.
The agreement also contemplates that SaverOne will introduce Eye-Net to certain
companies with which it has business relationships, in consideration for 10% of the
revenues received by Eye-Net under a commercial transaction with a third party introduced
by SaverOne. In turn, Eye-Net will introduce SaverOne to Japanese vehicle manufacturers
and business entities with which Eye-Net has business relationships.
“We are pleased to announce our joint venture with Eye-Net, SaverOne’s first partnership
with a technology company, whose activities are also based on saving lives and reducing
road accidents. The joint venture with Eye-Net will allow SaverOne to offer its customers a
comprehensive safety suite that includes additional safety-related and accident prevention
services,” said Ori Gilboa, CEO of SaverOne.

“Eye-Net is expanding its presence in the automotive world with this new commercial
partnership with SaverOne, offering the integrated solution to various vehicle fleets. The
synergy between the two companies and their products enhances driver protection, on top
of existing Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), potentially reducing the rate of
road accidents and saving lives,” said Dror Elbaz, COO & Deputy CEO of Eye-Net Mobile.
“Furthermore, I believe this Israeli collaboration will establish a new standard in tackling
the number one distraction for drivers by reducing the use of mobile phones while driving.”
Eye-Net™ Protect is an intuitive and easy-to-use mobile application that provides real-time
pre-collision alerts to drivers and vulnerable road 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.
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 SaverOne
SaverOne Ltd. (TASE: SAVR) is a technology company that offers a driver distraction
prevention system, limiting the use of any mobile phone in the driver’s vicinity.
SaverOne’s patented breakthrough solution creates a safer driving environment by
preventing access to distracting applications while enabling access to other applications, as
defined by each organization’s safety policy. Such policy is being enforced seamlessly on any
mobile phone in the driver’s vicinity, without the need for the driver’s cooperation, while
leaving other mobiles phones in the vehicle unaffected.
For more information about SaverOne, visit www.saver.one, or join SaverOne on LinkedIn.

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 its agreement and collaboration with
SaverOne, the integration of Eye-Net™ Protect solution in the SaverOne solution, and
introductions to be made my SaverOne between Eye-Net and other companies. 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 חתמה על הסכם מסחרי ראשון עם  SaverOneלהטמעה
ומסחור של פתרון Eye-Net™ Protect
איי-נט וסייברוואן יקדמו את השותפות ברחבי העולם באמצעות פתרון משולב למניעת תאונות דרכים
נס ציונה 17 ,במרץ - 2021 ,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 ,חתמה על הסכם שיתוף פעולה מסחרי עם סייברוואן  2014בע"מ
)( (SaverOne 2014 Ltd.סימול בבורסת ת"א ,)SAVR :חברה מובילה במתן פתרון יעיל למניעת
הסחות דעת מטלפונים סלולריים בזמן נהיגה .
בכפוף לבדיקות וקריטריונים מסוימים שייקבעו על ידי הצדדים ,איי-נט תשלב את פתרון ™Eye-Net
 Protectשלה במוצר של סייברוואן המיועד למנוע שימוש ביישומי מסרונים על ידי הנהג בזמן שהרכב
נמצא בתנועה.
הסחות דעת בנהיגה הנגרמות כתוצאה משימוש בטלפון סלולרי הינן גורם עיקרי לתאונות דרכים .על פי
מחקרי המועצה הלאומית לבטיחות בארצות הברית 1.6 ,מיליון תאונות דרכים נגרמות מדי שנה בארצות
הברית כתוצאה משליחת מסרונים בזמן נהיגה וב 25%-מכל תאונות הדרכים בארצות הברית מעורב
שימוש בטלפון סלולרי.
על פי ההסכם ,פתרון  Eye-Net Protectיוטמע בפתרון של סייברוואן במטרה להציע שכבת הגנה נוספת
ולהגביר את יכולתו למנוע תאונות דרכים על ידי מתן התרעה לנהגים אודות התנגשויות אפשריות .שילוב
איי-נט בתוך הפתרון של סייברוואן מאפשר פוטנציאל לחלוקת הכנסות ,הנובע מהצעה של מספר יכולות
אופציונליות במודל של רישיון שנתי בתשלום.
כמו כן ,ההסכם קובע כי סייברוואן תציג את איי-נט לחברות מסוימות איתן יש לה קשרים עסקיים ,בתמורה
ל 10%-מההכנסות שתקבל איי-נט במסגרת עסקה מסחרית עם צד שלישי שהוצג על ידי סייברוואן .מנגד,
איי-נט תציג את סייברוואן ליצרניות הרכב היפניות וגופים עסקיים איתם יש לאיי-נט קשרים עסקיים.
"אנו שמחים להכריז על המיזם המשותף שלנו עם איי-נט ,השותפות הראשונה של סייברוואן עם חברת
טכנולוגיה ,שפעילותה מבוססת אף היא על הצלת חיים וצמצום תאונות דרכים .המיזם המשותף עם איי-
נט יאפשר לסייברוואן להציע ללקוחותיה חבילת בטיחות מקיפה הכוללת שירותי בטיחות נוספים ושירותים
למניעת תאונות דרכים" ,אמר אורי גלבוע ,מנכ"ל סייברוואן.
"איי-נט מרחיבה את נוכחותה בעולם הרכב באמצעות השותפות המסחרית החדשה עם סייברוואן,
ומציעה את הפתרון המשולב לציי רכב שונים .הסינרגיה בין שתי החברות ומוצריהן משפרת את ההגנה
על הנהג בנוסף למערכות הסיוע המתקדמות לנהג ( )ADASהקיימות היום ,ועשויה להפחית את שיעור
תאונות הדרכים ולהציל חיים ",אמר דרור אלבז COO ,ומשנה למנכ"ל בחברת איי-נט מובייל" .כמו כן,
אני מאמין ששיתוף פעולה ישראלי זה יקבע סטנדרט חדש בהתמודדות עם הגורם המוביל להיסח הדעת
של נהגים ויפחית את השימוש בטלפונים ניידים בזמן נהיגה".

פתרון  Eye-Net Protectהוא אפליקציה סלולרית אינטואיטיבית וקלה לשימוש המספקת התרעות בזמן
אמת אודות התנגשות קרובה לנהגים ולהולכי רגל .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.
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 SaverOne
סייברוואן בע"מ (סימול בבורסת ת"א )SAVR :היא חברה טכנולוגית המציעה מערכת למניעת הסחות
דעת של נהגים על ידי הגבלת השימוש בכל טלפון נייד אשר נמצא בסביבת הנהג.
הפתרון פורץ הדרך של סייברוואן ,המוגן בפטנט ,יוצר סביבת נהיגה בטוחה יותר על ידי מניעת גישה
ליישומים מסיחי דעת תוך אפשרות גישה ליישומים אחרים ,כפי שהוגדרו במדיניות הבטיחות של כל ארגון.
מדיניות כזו נאכפת בצורה חלקה בכל טלפון נייד בסביבתו של הנהג ,ללא צורך בשיתוף פעולה של הנהג,
וללא השפעה על טלפונים ניידים אחרים ברכב.
למידע נוסף אודות סייברוואן ,בקרו באתר  www.saver.oneאו הצטרפו לעמוד החברה בלינקדאין
.SaverOne
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.
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