Foresight: Eye-Net Successfully Showcases its Advanced
Solution to Leading OEMs and Tier One Suppliers in Japan
The Eye-Net Protect™ solution was demonstrated to 20 automotive-related
companies in the greater Tokyo area
Ness Ziona, Israel – November 22, 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”),
successfully completed a technological roadshow of the Eye-Net Protect™ solution in Japan.
Earlier this month, Eye-Net demonstrated the technology for 20 automotive-related
companies, including five leading Japanese vehicle manufacturers (OEMs), Tier One and
Tier Two suppliers, as well as 11 dashboard cameras (dashcam) companies.
Eye-Net’s successful demonstrations generated significant interest among several worldleading OEMs and manufacturers of complementary equipment to the automotive industry
(including infotainment systems and dashcams) who expressed interest in pursuing further
technological evaluation.
Eye-Net’s technological demonstrations to potential customers serve to showcase the
Company’s latest developments and the potential of its Eye-Net Protect family of products
to enhance road safety and tackle “beyond-line-of-sight” scenarios which are not covered
by any existing advanced driver assistant systems (ADAS).
Eye-Net Mobile is an innovative technology company providing solutions to enhance road
safety and situational awareness for all road users. Eye-Net protects road users from
potential collisions by delivering accurate, real-time collision alerts.
Eye-Net’s unique cellular-based vehicle-to-everything (V2X) collision prediction and
prevention software platform incorporates AI-powered algorithms that enhance road
safety by providing alerts directly to smartphones, infotainment systems, head up displays
(HUD), and dashcams.
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 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-ofsight” vision systems and “beyond-line-of-sight” accident-prevention solutions.
Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration and dense threedimensional (3D) point cloud that can be applied to different markets such as automotive,
defense, autonomous vehicles and heavy industrial equipment. Eye-Net Mobile’s cellularbased 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 pursuit of further technological
evaluation with OEMs and manufacturers of complementary equipment to the automotive
industry, the potential of its Eye-Net Protect family of products to enhance road safety and
tackle “beyond-line of sight” scenarios which are not covered by any existing ADAS, the
development of its products and solutions, and the ability of its solutions to be applied to
different markets. 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, 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.
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תרגום נוחות  -הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית

פורסייט :איי-נט הציגה בהצלחה את הפתרון המתקדם שלה ליצרני רכב
וספקי משנה מובילים ביפן
פתרון  Eye-Net™ Protectהוצג בפני  20חברות מתחום הרכב באזור טוקיו רבתי
נס ציונה 22 ,בנובמבר - 2022 ,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 ("איי-נט") ,חברה
בבעלות מלאה שלה ,השלימה בהצלחה סדרת הדגמות טכנולוגיות של פתרון ™ Eye-Net Protectביפן .מוקדם
יותר החודש ,איי-נט הדגימה את הטכנולוגיה בפני  20חברות מתחום הרכב ,כולל חמישה יצרני רכב יפניים
מובילים ,ספקי משנה  Tier Oneו ,Tier Two-וכן  11חברות של מצלמות דרך.
ההדגמות המוצלחות של איי-נט עוררו עניין רב בקרב מספר יצרני רכב ,מהמובילים בעולם ,וכן בקרב יצרנים של
ציוד משלים לתעשיית הרכב (לרבות מערכות בידור ומצלמות דרך) אשר הביעו עניין להתקדם לבחינה טכנולוגית
נוספת של הפתרון.
מטרת ההדגמות הטכנולוגיות של איי-נט ללקוחות פוטנציאליים היא להציג את הפיתוחים האחרונים של החברה
ואת הפוטנציאל של משפחת מוצרי  Eye-Net Protectלשיפור הבטיחות בדרכים ולתת מענה לתרחישים "מעבר
לטווח הראייה" שאין להם מענה על ידי מערכות מתקדמות לסיוע לנהג ( )ADASהקיימות כיום.
איי-נט מובייל היא חברת טכנולוגיה חדשנית המספקת פתרונות לשיפור הבטיחות בדרכים והמודעות הסביבתית
לכל משתמשי הדרך .איי-נט מגנה על משתמשי הדרך מפני התנגשויות קרבות על ידי מתן התרעות מדויקות בזמן
אמת אודות התנגשויות.
פלטפורמת התוכנה הייחודית של איי-נט לניבוי ולמניעת התנגשויות היא מערכת )V2X( vehicle-to-everything
מבוססת תקשורת סלולרית ,המשלבת טכנולוגיות מתקדמות של בינה מלאכותית המשפרות את הבטיחות בדרכים
על ידי מתן התרעות ישירות לסמארטפונים ,מערכות בידור לרכב ,מערכות תצוגה עילית ( )HUDומצלמות רכב.
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 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 ,פורסייט צ'אנגז'ו 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 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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