
 

 

Foresight to Host a Virtual Investor Webinar: Market Trends and Its 
Solutions for the Autonomous and Semi-Autonomous Era 

 
Ness Ziona, Israel — May 9, 2022 — Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: 

FRSX) (“Foresight” or the “Company”), an innovator in automotive vision systems, today 

announced that the Company will host a virtual investor webinar titled “Market Trends and 

Foresight’s Solutions for the Autonomous and Semi-Autonomous Era”, on Monday, May 16, 2022 

at 12:00 PM ET. Interested participants are invited to register in advance by clicking here. 

During the webinar, leading executives will review the hottest market trends and latest 

technological developments in Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Learn how 

Foresight’s and Eye-Net Mobile Ltd.’s (“Eye-Net”) technologies gain traction worldwide, while 

enhancing road safety by reducing accidents involving vehicles and vulnerable road users. This 

webinar will provide valuable insight into how Foresight and Eye-Net are well positioned to lead 

urban solutions optimizing public space and serving citizens around the world.  

Speakers and Agenda: 

12:00 PM - 12:15 PM - The Renaissance of Stereo Vision in ADAS and Autonomous Vehicles. 

Speaker: Christian Weber, Head of Advanced Engineering ADAS of Continental ADAS     

12:15 PM - 12:30 PM - Integrating Foresight into the World of Autonomous Vehicles.     

Speaker: Doron Cohadier, VP Business Development of Foresight    

12:30 PM - 12:45 PM – Changing the Road Safety Paradigm by Foreseeing Beyond Line of Sight.  

Speaker: Dror Elbaz, COO & Deputy CEO of Eye-Net  

12:45 PM - 1:00 PM – Q&A Session 

For more information regarding this event, please visit Foresight’s Investor Relations page here. 

 

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., Foresight 

Changzhou Automotive Ltd. and Eye-Net Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-sight” 

vision systems and “beyond-line-of-sight” accident-prevention solutions.  

 

Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration and dense three-

dimensional (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 

cutting-edge AI technology and advanced analytics. 

https://cmp.foresightauto.com/webinar-market-trends-and-foresights-solutions-for-the-autonomous-era
https://ir.foresightauto.com/


 

 

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. 

 

 

Investor Relations Contact: 

Miri Segal-Scharia 

CEO 

MS-IR LLC 

msegal@ms-ir.com 

+1-(917)-607-8654 
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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית  - תרגום נוחות

מגמות שוק : וירטואלי למשקיעים וובינר תארחפורסייט 

 לעידן האוטונומי והחצי אוטונומי יהופתרונות

 

  בתחום מערכות ראייה המתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ  חברת פורסייט  -  2022,  במאי  9,  נס ציונה, ישראל 

בבורס לרכב   ממוחשבות  נסחרות  )סימול:  ו, שמניותיה  אביב  ותל  נאסד"ק  תארח   כי   היום   הודיעה (,  FRSXת 

  2022במאי,    16ביום  "  מגמות שוק ופתרונות לעידן האוטונומי והחצי אוטונומיוובינר וירטואלי למשקיעים בשם "

 . הקישור נא לחצו על  מראש רשמהלה שעון ישראלEastern Time (19:00  .) 12:00בשעה 

הוובינר,   הטכנולוגיות    מנהלים במהלך  ההתפתחויות  ואת  בשוק  ביותר  החמות  המגמות  את  יסקרו  מובילים 

למד כיצד הטכנולוגיות של פורסייט  כמו כן, נ  (.ADASמתקדמות לנהג )סיוע  מערכות  תחום  העדכניות ביותר ב

רחבי העולם, תוך שיפור הבטיחות בדרכים על ידי צמצום  בחודרות לשווקים  נט"(  -בע"מ )"איינט מובייל  -אייו

תובנות חשובות לגבי    יספק  הוובינר  שבהן מעורבים כלי רכב ומשתמשי דרך פגיעים.  הדרכים  תאונות מספר  

להוביל פתרונות עירוניים המייעלים את המרחב הציבורי ומשרתים  בשוק ויכולתן    נט-ט ואיי פורסיי  המיקום של

 ברחבי העולם. אזרחים 

 דוברים וסדר יום: 

12:00 PM - 12:15 PM - The Renaissance of Stereo Vision in ADAS and Autonomous Vehicles. 

Speaker: Christian Weber, Head of Advanced Engineering ADAS, of Continental ADAS     

12:15 PM - 12:30 PM - Integrating Foresight into the World of Autonomous Vehicles.     

Speaker: Doron Cohadier, VP Business Development of Foresight    

12:30 PM - 12:45 PM – Changing the Road Safety Paradigm by Foreseeing Beyond Line of Sight.  

Speaker: Dror Elbaz, COO & Deputy CEO of Eye-Net  

12:45 PM - 1:00 PM – Q&A Session 

 של פורסייט.   משקיעיםהקשרי בדף ו  למידע נוסף על אירוע זה, בקר

 

 אודות פורסייט 

ות"א:   נאסד"ק  )סימול בבורסת  הולדינגס בע"מ  טכנולוגית  FRSXפורסייט אוטונומס  המפתחת  ( היא חברה 

פורסייט  תקשורת סלולרית. באמצעות  ויישומים מבוססי    ספקטרלית -לראייה ממוחשבת מולטיפתרונות תוכנה  

נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה,  -ואיי   אוטומוטיב בע"מ   גז'ופורסייט צ'אנ,  אוטומוטיב בע"מ

" וכן פתרונות  in-line-of sightפורסייט מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת  "מעבר  "  דרכים  למניעת תאונות 

 לטווח הראייה".  

פורסייט   של  הראייה הממוחשבת  נקודפתרונות  וענן  אוטומטי  כיול  של  מודולים  צפוף -תלת   ותכוללים  ,  ממדי 

חבילת    כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי כבד.  השוק הבטחוני,רכב,  שוק הבשווקים שונים כגון    הניתנים ליישום

לשפר את  על מנת  בזמן אמת    אודות התנגשות קרובהת  עומספקת התר  נט מובייל- אייל  הפתרונות הסלולרית ש

ו בדרכים  של    מודעות ההבטיחות  הדרך  הסביבתית  משתמשי  העירוני כל  טכנולוגי  במרחב  שילוב  ידי  ות  על 

 . נתוניםוניתוח  מתקדמות של בינה מלאכותית

https://cmp.foresightauto.com/webinar-market-trends-and-foresights-solutions-for-the-autonomous-era
https://ir.foresightauto.com/


 

 

החברה   באתר  בקרו  אוטומוטיב,  פורסייט  שלה,  הבת  וחברת  פורסייט  אודות  נוסף  למידע 

www.foresightauto.com  עקבו אחרי ,@ForesightAuto1   בטוויטר, או הצטרפו לעמוד החברהForesight 

Automotive  בלינקדאין . 

 

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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