Foresight: Eye-Net to Start Pilot Project With V-tron for
European Fleets
V-tron will evaluate the Eye-Net™ Protect solution for possible integration
into its onboard units and application services
Ness Ziona, Israel – July 1st, 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., will collaborate on a pilot project with V-tron B.V., an
innovative Dutch company developing telematics products and road safety applications for
aftermarket use in European fleets and lease cars.
V-tron will evaluate the Eye-Net™ Protect solution for possible integration into its onboard
units and application services in order to enhance the value of its innovations offering and
prevent accidents by connecting road users and alerting about potential collisions in real
time.
“We are excited to announce another pilot project for Eye-Net, this time from an
automotive-related company seeking to enhance its existing Advanced Driver Assistance
Systems (ADAS) and related safety applications with our cellular-based accident prevention
solution,” said Dror Elbaz, COO & Deputy CEO of Eye-Net Mobile. “The project with V-tron
will allow us to expand our activities in the European market, a dominant commercial hub
for all the verticals in which Eye-Net is active. We believe that the focus on the European
market will help achieve the required critical mass of Eye-Net Protect users that could
potentially increase the chances of preventing road accidents and saving lives. This pilot
project is Eye-Net’s third undertaking in the European market, following technological
demonstrations to a European cellular provider and a partnership with Wunder Mobility to
offer Eye-Net Protect to micro-mobility and electric vehicle (EV) operators on the Wunder
Marketplace,” Elbaz concluded.
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 V-tron
V-tron is an innovative company that develops and markets applications based on telemetry
technology. Its best-known current application is Tracking & Tracing, deployed in taxis and
lease cars. Using this technology, V-Tron provides organizations with insight into such
relevant data as the use, consumption and location of cars and equipment. Current
customers include leasing companies, lessors of work equipment and insurance companies.
V-Tron is a fast-growing enterprise that values superior quality, innovation and excellent
customer relationships.
For more information about V-Tron, visit www.v-tron.nl
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 Eye-Net
Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-sight” vision systems and “beyond-line-ofsight” accident-prevention solutions.
Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration, sensor fusion and
dense 3D point cloud that can be applied to diverse 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 pilot project and the potential for VTron to integrate the Eye-Net™ Protect solution into its onboard units and application
services and the belief that the focus on the European market will help achieve the required

critical mass of Eye-Net Protect users. 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 30, 2021, 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 תבצע פרויקט פיילוט עם  V-tronלציי רכב אירופאים
 V-tronתבחן את פתרון  Eye-Net™ Protectלשילוב אפשרי ביחידות החומרה לרכב ובשירותים
האפליקטיביים שלה
נס ציונה 1 ,ביולי - 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 ,תשתף פעולה בפרויקט פיילוט עם  ,V-tron B.V.חברה הולנדית חדשנית המפתחת
מוצרי טלמטיקה ויישומי בטיחות בדרכים לשימוש בציי רכב וליסינג בשוק ה aftermarket-האירופי.
 V-tronתבחן את פתרון  Eye-Net™ Protectלשילוב אפשרי ביחידות החומרה לרכב ובשירותים
האפליקטיביים שלה ,במטרה לתת ערך מוסף למוצרים החדשניים שלה ולמנוע תאונות דרכים באמצעות
חיבור משתמשי הדרך ומתן התרעות אודות התנגשויות אפשריות בזמן אמת.
"אנו שמחים להכריז על פרויקט פיילוט נוסף עבור איי-נט ,הפעם עם חברה בעולם הרכב השואפת לשפר
את מערכות הסיוע המתקדמות לנהג ( )ADASשלה ויישומי בטיחות נלווים באמצעות הפתרון שלנו
למניעת תאונות דרכים המבוסס על תקשורת סלולרית ",אמר דרור אלבז COO ,ומשנה למנכ"ל בחברת
איי-נט מובייל" .הפרויקט עם  V-tronיאפשר לנו להרחיב את פעילותינו בשוק האירופי ,המהווה מרכז
מסחר דומיננטי לכלל פלחי השוק בהם איי-נט פועלת .אנו מאמינים כי ההתמקדות בשוק האירופי תסייע
להשיג את המסה הקריטית הנדרשת של משתמשי  Eye-Net Protectובכך להגדיל את הסיכוי למניעת
תאונות דרכים והצלת חיים .פרויקט פיילוט זה מהווה את הפעילות השלישית של איי-נט בשוק האירופי,
בהמשך להדגמות טכנולוגיות למפעיל סלולר אירופי ושותפות עם  Wunder Mobilityלהצעת פתרון Eye-
 Net Protectלמפעילי מיקרו-מוביליטי ורכבים חשמליים בפלטפורמת  ",Wunder Marketplaceסיכם
אלבז.
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 V-tron
 V-tronהינה חברה חדשנית המפתחת ומשווקת יישומים המבוססים על טכנולוגיית טלמטריה .היישום
הנוכחי הידוע ביותר שלה הוא  ,Tracking & Tracingונמצא בשימוש בקרב מוניות ורכבי ליסינג.
באמצעות טכנולוגיה זו V-tron ,מספקת לארגונים תובנות לגבי נתונים רלוונטיים כגון שימוש ,צריכה

ומיקום מכוניות וציוד .בין לקוחות החברה ניתן למנות חברות ליסינג ,משכירי ציוד עבודה וחברות ביטוח.
 V-tronהינה חברה בצמיחה מהירה הדוגלת בערכים של איכות ,חדשנות ויחסי לקוחות מצוינים.
למידע נוסף אודות  ,V-tronבקרו באתר החברה www.v-tron.nl
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

