
 

 

Foresight: Eye-Net Signs Commercial Agreement with Pango to 
Protect up to Three Million Road Users in Israel 

 
Pango, the leading parking, smart mobility, vehicle and road services and 
payment application in Israel, will integrate and market Eye-Net™ Protect 

Family of Products 

 
Ness Ziona, Israel – September 28, 2022 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

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

announced today that its wholly owned subsidiary, Eye-Net Mobile Ltd. (“Eye-Net”), has 

signed a five-year commercial cooperation agreement with Pango Pay & Go Ltd. (“Pango”). 

Pango is the developer of the leading mobility-as-a-service (MaaS) parking, vehicle, road 

services and payment application in Israel. Over the last several years, the Pango app has 

become synonymous with driver and vehicle solutions. The Pango app is one of the most 

widespread Israeli applications in terms of the number of downloads and frequency of use.  

 

Pursuant to the agreement, the parties will cooperate to integrate Eye-Net™ Protect 

products into Pango’s app as a software development kit (SDK). The integration will enable 

Pango app users who completed the onboarding process, to use the service operated by 

Eye-Net through the app, which is intended to provide a layer of protection to Pango’s users, 

potentially preventing accidents by alerting drivers and road users about oncoming 

collisions. The potential large-scale deployment of Eye-Net™ Protect into Pango’s app may 

allow the integrated solution to protect the lives of millions of users in Israel. 

 

As part of the agreement, Pango will serve as Eye-Net’s distributor in Israel and as the Israel 

Community Manager of Eye-Net Products. In its role as Israel Community Manager, Pango 

will lead Eye-Net’s business development efforts in the Israeli market and will introduce 

the company to its commercial partners in Israel and will be entitled to a portion of the 

proceeds derived from the sale of Eye-Net products in Israel. In addition, Pango will be 

entitled to 50% of third-party revenues received by Eye-Net for services provided in Israel. 

Moreover, Pango will be granted options to purchase 2,500 ordinary shares, 0.01 par value 

per share of Eye-Net, constituting, if exercised in full, 2.22% of Eye-Net's issued and 

outstanding share capital on a fully diluted basis at an exercise price which reflects a $40 

million company valuation.  

 

 



 

 

Upon the successful integration of Eye-Net™ Protect into Pango’s app, Pango will release an 

updated version of its app, which will include the integrated Eye-Net SDK, to its millions of 

users in Israel. The updated app will also be available for download on all relevant 

application stores. The new integrated solution will include the free-of-charge Eye-Net 

Protect feature and a potential shared revenue stream derived from offering the premium 

Eye-Net Protect Plus feature for a monthly subscription fee. Pango will collect the monthly 

fee from the end user on behalf of Eye-Net and will receive 50% of the aggregate price per 

user.  

”As the leading smart mobility app in Israel, we are excited to enter into a commercial 

agreement with Eye-Net that will allow us to offer an innovative solution to more than 3 

million Pango users and potentially help make Israel’s roads safer,” said Roy Elbaz, CEO of 

Pango. 

 

“During the past year, Eye-Net has focused on commercializing the Eye-Net Protect family 

of products in order to prove its outstanding potential in reducing the number of injuries 

and fatalities in road accidents. Collaborating with a strong partner like Pango will enable 

us to reach a critical mass of users, and we are grateful to have them as a partner in this 

endeavor,” said Dror Elbaz, COO and deputy CEO of Eye-Net Mobile. “This partnership will 

allow us to change the road safety paradigm in Israel, as we offer a comprehensive solution 

to protect not only drivers but also the most vulnerable road users, such as cyclists and 

pedestrians, using widely available cellular communication technologies. I believe that 

together we will set the mark on a new road safety model.” 

 

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 Pango  
Pango, the super app providing comprehensive payment solutions for a variety of means of 

transportation for passengers and drivers in Israel, started its activities in 2007, and today 

provides services to approximately three million customers. 

 

http://www.eyenet-mobile.com/
http://www.linkedin.com/company/eyenet-mobile
https://twitter.com/EyeNetMobile1
http://www.instagram.com/eyenetmobile1/


 

 

The app enables parking payment services in parking lots and paid parking urban areas. It 

also enables payment for refueling and purchases at convenience stores located at gas 

station. Pango enables payments for additional services such as public transportation in 

collaboration with the Moovit app, payment on toll roads, car wash, roadside services and 

more. 

 

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.  

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 proposed benefits of the commercial 

agreement with Pango, the expected benefits to the users of Eye-Net™ Protect and that 

Pango will lead Eye-Net’s business development efforts in the Israeli market and will 

introduce Eye-Net to its commercial partners in Israel. 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 

about:blank
https://twitter.com/ForesightAuto1
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/


 

 

Foresight's annual report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission 

("SEC") on March 31, 2022, 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.  

 

Investor Relations Contact:  

Miri Segal-Scharia  

CEO 

MS-IR LLC  

msegal@ms-ir.com 

917-607-8654   

  

mailto:msegal@ms-ir.com


 

 

 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית  - תרגום נוחות

 
עד שלושה   תעם פנגו להגנ מסחרי  חתמה על הסכם  נט-: איי פורסייט 

 מיליון משתמשי דרך בישראל 
 

  טמיעתשלום, תשירותי ו דרך חנייה, ניידות חכמה, שירותי רכב ול המובילה בישראל אפליקציהה, פנגו
 Protect  ™Net-Eyeמוצרי משפחת  ותשווק את

חברת פורסייט, המתמחה בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב, שמניותיה   -  2022בספטמבר,   28נס ציונה, 

)סימול:   אביב  ותל  נאסד"ק  בבורסות  איי FRSXנסחרות  כי  היום  מודיעה  בע"מ -(,  מובייל  חברה  נט"(-)"איי  נט   ,

ו  פנג)"פנגו"(.    פיי אנד גו בע"מ לחמש שנים עם פנגו  חתמה על הסכם שיתוף פעולה מסחרי  ,  בבעלות מלאה שלה

( המובילה בישראל לחנייה, כלי רכב, שירותי דרך ותשלום.  MaaSאפליקציית הניידות כשירות )  של מפתחת  היא ה

היא אחת    פנגו הפכה לשם נרדף לפתרונות לנהג ולרכב. אפליקציית    פנגו במהלך השנים האחרונות, אפליקציית  

 ותדירות השימוש. האפליקציות הישראליות הנפוצות ביותר מבחינת מספר ההורדות מ

כתוסף    פנגובאפליקציה של    Eye-Net™ Protectמוצרי  את    הטמיע בהתאם להסכם, הצדדים ישתפו פעולה כדי ל

SDK  (software development kit)ה תהליך   הטמעה .  את  שהשלימו  פנגו  אפליקציית  למשתמשי    תאפשר 

ידי    ההצטרפות, על  המופעל  בשירות  האפליקציה  נט-איי להשתמש  הגנה  אשר  ,  באמצעות  שכבת  לספק  נועד 

.  קרבות  התנגשויות  אודות התראה לנהגים ומשתמשי דרך  מתן על ידי  דרכים  למנוע תאונות  ועשוי למשתמשי פנגו 

מידה  בקנה  של    Eye-Net™ Protectשל    רחב פוטנציאלי    הפריסה  לפתרון    פנגובאפליקציה  לאפשר  עשויה 

 המשולב להגן על חייהם של מיליוני משתמשים בישראל. 

מסגרת  . בנט-איי בישראל וכמנהלת הקהילה בישראל של מוצרי    נט-אייכחלק מההסכם, פנגו תשמש כמפיצה של  

תציג את  ,  בשוק הישראלי נט  -איי תפקידה כמנהלת קהילת ישראל, תוביל פנגו את מאמצי הפיתוח העסקי של  

בישראל.    נט-מוצרי איי מכירת  מ  שנובעתותהיה זכאית לחלק מהתמורה  ,  רה לשותפיה המסחריים בישראלהחב

ל  זכאית  כן, פנגו תהיה  עבור שירותים הניתנים    צדדים שלישיים נט מ-ידי איי -שיתקבלו על מהכנסות    50%- כמו 

של   כל אחת  ערך נקוב ש"ח   0.01 בנות  מניות רגילות,   2,500אופציות לרכישת לפנגו    יוענקו בישראל. יתרה מכך,  

במחיר מימוש    ,בסיס דילול מלא   על  נט-איי מהון המניות המונפק של    2.22%, המהוות, אם ימומשו במלואן,  נט-איי 

 מיליון דולר.  40 של המשקף שווי חברה  

של    הטמעה  בתום פנגושל  אפליקציה  ב  Eye-Net™ Protectמוצלחת  של    פנגו,  מעודכנת  גרסה  תשחרר 

בישראל. האפליקציה המעודכנת    , למיליוני משתמשיהנט-של איי  SDK-תוסף ה  האפליקציה שלה, שתכלול את

את   יכלול  החדש  המשולב  הפתרון  הרלוונטיות.  האפליקציות  חנויות  בכל  גם  להורדה  זמינה   Eye-Netתהיה 

Protect  הפרימיום  גרסת  הצעת  ב  שמקורוהכנסות משותף פוטנציאלי    כן תזריםו  החינמיEye-Net Protect Plus  

ה  פנגו חודשי.    מנויתמורת   את  הקצה  החוד   תשלום תגבה  ממשתמש  מהמחיר    50%ותקבל    נט-איי  בעבורשי 

 למשתמש.  צטברהמ

שיאפשר לנו    נט-איי הסכם מסחרי עם  ב  להתקשר"כאפליקציית הניידות החכמה המובילה בישראל, אנו נרגשים  

להפוך את כבישי ישראל לבטוחים יותר", אמר    סייעל  עשוימיליון משתמשי פנגו ו   3-להציע פתרון חדשני ליותר מ 

 אלבז, מנכ"ל פנגו.  עירו

על מנת להוכיח את    Eye-Net Protectבמסחור של משפחת מוצרי    נט -איי"במהלך השנה האחרונה התמקדה  

וההרוגים בתאונות דרכים. שיתוף פעולה עם שותף  נפגעים  בהפחתת מספר ה  נויוצא הדופן של מוצריהפוטנציאל 

ם, ואנו אסירי תודה על כך שהם שותפים לעשייה הזו",  חזק כמו פנגו יאפשר לנו להגיע למסה קריטית של משתמשי 

אלבז,   דרור  לו  COOאמר  איי מנכ"ל  משנה  מובייל -בחברת  פרדיגמת  נט  לשנות את  לנו  זו תאפשר  "שותפות   .

הבטיחות בדרכים בישראל, שכן אנו מציעים פתרון מקיף להגנה לא רק על הנהגים אלא גם על משתמשי הדרך  



 

 

בי אופניים והולכי רגל, תוך שימוש בטכנולוגיות תקשורת סלולרית זמינות נרחבות. אני  הפגיעים ביותר, כגון רוכ

 בטיחות בדרכים”. לעל מודל חדש   נטביע את חותמנומאמין שביחד 

סלולריתהוא    Eye-Net Protectפתרון   בזמן אמת  עוהתר  תלשימוש המספק  הוקל  תאינטואיטיבי   אפליקציה  ת 

קרובה  התנגשות  פגיעים נהגים  ל  אודות  דרך  הפתרונות    . ולמשתמשי  הבטיחות    Eye-Netחבילת  את  משפרת 

בינה    מתקדמות של   ת ועל ידי שילוב טכנולוגי  במרחב העירוני כל משתמשי הדרך  הסביבתית של    מודעות הובדרכים  

 . נתונים וניתוח  מלאכותית

החברה   עקבו אחר עמודאו    commobile-www.eyenet.נט מובייל, בקרו באתר החברה  -למידע נוסף אודות איי

, אשר תוכנם  Eyenetmobile1  וערוץ האינסטגרם  EyeNetMobile1@ ערוץ טוויטר,  Net Mobile-Eyeבלינקדאין  

 אינו נכלל בהודעה זו. 

 

 פנגו אודות 

לה  הח  למגוון אמצעי תחבורה לנוסעים ולנהגים בישראל   מקיפים הסופר אפליקציה המספקת פתרונות תשלום   , פנגו
 לכשלושה מיליון לקוחות.  ים שירות  מספקת היום , ו2007שנת את דרכה ב

תשלום    ה מאפשרת גם  קציוחניה בתשלום באזורים עירוניים. האפלי  בחניוניםשירותי תשלום  האפליקציה מאפשרת  
בתחבורה ציבורית  לשירותים נוספים כגון  תשלום  . פנגו מאפשרת  תחנות דלק בגין תדלוק ורכישה בחנויות נוחות של  

 . ועוד  , , תשלום בכבישי אגרה, שטיפת רכב, שירותי דרך Moovitעם  באמצעות שיתוף פעולה 

 

   אודות פורסייט

בבורסת   )סימול  בע"מ  הולדינגס  אוטונומס  )פורסייט  ות"א:  המפתחת    FRSXנאסד"ק  טכנולוגית  חברה  היא 

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

נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה,  -אוטומוטיב בע"מ, פורסייט צ'אנגז'ו אוטומוטיב בע"מ ואיי 

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

 הראייה".  

ממדי צפוף, הניתנים  -פתרונות הראייה הממוחשבת של פורסייט כוללים מודולים של כיול אוטומטי וענן נקודות תלת

. חבילת הפתרונות  ליישום בשווקים שונים כגון שוק הרכב, השוק הבטחוני, כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי כבד

נט מובייל מספקת התרעות אודות התנגשות קרובה בזמן אמת על מנת לשפר את הבטיחות  -הסלולרית של איי 

בדרכים והמודעות הסביבתית של כל משתמשי הדרך במרחב העירוני על ידי שילוב טכנולוגיות מתקדמות של בינה  

 מלאכותית וניתוח נתונים. 

וח פורסייט  אודות  נוסף  החברה  למידע  באתר  בקרו  אוטומוטיב,  פורסייט  שלה,  הבת  ברת 

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

Automotive  בלינקדאין . 

 

 מידע צופה פני עתיד 

הדיווח המחייב   נוסח  נוספים, ראה  עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי. לפרטים  צופה פני  מידע  כולל  זה  פרסום 
 באנגלית להלן. 

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

https://www.eyenet-mobile.com/
http://www.linkedin.com/company/eyenet-mobile
http://www.instagram.com/eyenetmobile1/
http://www.instagram.com/eyenetmobile1/
http://www.foresightauto.com/
https://twitter.com/ForesightAuto1/
https://www.linkedin.com/company/10469458/
https://www.linkedin.com/company/10469458/
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