
 

 

Foresight Changzhou Wins Outstanding Enterprise Award 
from China Israel Changzhou Innovation Park 

 
 
Ness Ziona, Israel – February 8, 2023 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ 

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

announces today that its wholly owned subsidiary, Foresight Changzhou Automotive Ltd. 

(“Foresight Changzhou”) won the Outstanding Enterprise in International Cooperation 

award from China Israel Changzhou Innovation Park, Jiangsu Province (the “CICP”). 

 

Earlier last month, the CICP held the 2023 work mobilization conference. During the 

conference, and as a recognition of Foresight Changzhou's significant contribution to 

international cooperation, the CICP named it the "Outstanding Enterprise in International 

Cooperation." Foresight Changzhou was one of five companies to win this award, out of 

nearly 200 companies in the CICP. 

 

"We are honored to have been recognized by the CICP for our hard work and efforts. Over 

the last year, we have signed a commercial agreement with Sunway-AI and have engaged 

with several new potential customers. Last year also marked the 30th anniversary of the 

establishment of diplomatic relations between China and Israel. As we speak, the 

negotiation of the China-Israeli Free Trade Agreement is under way. We are expecting its 

imminent conclusion, which will hopefully bring more opportunities to the automotive 

industry. Since COVID control measures have been relaxed and flights have been 

resuming in China, Foresight will continue to lead innovation cooperation between Israel 

and China and intends to expand activity in this region,” said Oren Bar-On, CEO of 

Foresight Changzhou. 

 

Foresight registered in the CICP at the end of 2021 and signed a commercial contract of 

up to $51 million with Sunway-AI in November 2022, enhancing its support in the open 

innovation and high-quality development of the CICP and Changzhou City. 

 

About China Israel Changzhou Innovation Park 
 
The China Israel Changzhou Innovation Park is the first innovation demonstration park 

signed by the Chinese and Israeli governments. Established in 2015, the CICP was jointly 

unveiled by Liu Yandong, then Vice Premier of the State Council, and Avigdor Lieberman, 

then Minister of Foreign Affairs of Israel. It was recognized by the National Development 

and Reform Commission of China as "the key area of China-Israeli high-tech industrial 

cooperation." The CICP has gathered a large number of Israeli-owned and Sino-Israeli 

cooperative enterprises, promoted the Sino-Israeli cooperation projects in many fields, 

and built a number of innovation platforms such as Israel Jiangsu Center. 



 

 

 
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 potential for more 

opportunities in China and that it intends to lead innovation cooperation between Israel 

and China and expand activity in this region. 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.  

about:blank
https://twitter.com/ForesightAuto1
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/
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Miri Segal-Scharia  
CEO 
MS-IR LLC  
msegal@ms-ir.com 
917-607-8654 
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 באנגלית  הדיווח נוסח הוא המחייב הנוסח - נוחות תרגום

פארק החדשנות מצטיין מ ה ןארגוה'ו זוכה בפרס זפורסייט צ'אנג 

China Israel Changzhou Innovation Park 

 

בע"מ, המתמחה בתחום מערכות    חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס   - 2023בפברואר,     8,  נס ציונה, ישראל 

)סימול:   אביב  ותל  נאסד"ק  בבורסות  נסחרות  שמניותיה  לרכב,  ממוחשבות    כי היום    מודיעה (,  FRSXראייה 

המצטיין    הארגון ה בפרס  תזכ  , מלאהה  הבבעלות  גז'ו"(, חברהפורסייט צ'אנ)"  אוטומוטיב בע"מ   גז'ו פורסייט צ'אנ 

אשר   "China Israel Changzhou Innovation Park "(CICP  ,)פארק החדשנות בשיתוף פעולה בינלאומי מ

   . מחוז ג'יאנגסוב

ה הבתחילת  שעבר,  לשנת    כנסאת    ערך   CICP- חודש  העבודה  הכרה  2023גיוס  וכאות  הכנס,  במהלך   .

  החליט להעניק לה את פרס   CICP-לשיתוף פעולה בינלאומי, ה  גז'וצ'אנתרומתה המשמעותית של פורסייט  ל

הייתה אחת מחמש חברות שזכו בפרס זה, מתוך   גז'ו צ'אנ פורסייט  "המיזם המצטיין בשיתוף פעולה בינלאומי". 

 . CICP-חברות ב 200-כ

. במהלך השנה האחרונה, חתמנו  עבודתנו הקשה והמאמצים הרבים על    CICP-לקבל הכרה על ידי ה  גאים אנו  "

קוחות פוטנציאליים חדשים. בשנה שעברה גם מלאו  עם מספר ל יצרנו קשר  ו   Sunway-AIעל הסכם מסחרי עם  

שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין סין וישראל. בעודנו מדברים, המשא ומתן על הסכם הסחר החופשי    30

ישראל בעיצומו. אנו מצפים לסיומו הקרוב, אשר בתקווה יביא הזדמנויות נוספות לתעשיית הרכב. מאחר  -סין 

קורונה הוקלו והתחדשו הטיסות בסין, פורסייט תמשיך להוביל את שיתוף הפעולה  שליטה בנגיף ה ל  שהמגבלות

 צ'אנגז'ו.חדשנות בין ישראל לסין ובכוונתה להרחיב את הפעילות באזור זה", אמר אורן בר און, מנכ"ל פורסייט  ל

-Sunwayמיליון דולר עם    51עד  תמורת וחתמה על חוזה מסחרי    2021שנת  בסוף   CICP-פורסייט נרשמה ב

AI  של   האיכותי תמיכתה בחדשנות הפתוחה ובפיתוח  ובכך חיזקה את , 2022בנובמברCICP  והעיר צ'אנגז'ו . 

 China Israel Changzhou Innovation Parkאודות פארק החדשנות 

החדשנות   הראשון    China Israel Changzhou Innovation Parkפארק  החדשנות  הדגמות  פארק  הוא 

, נחשף במשותף על ידי ליו יאנדונג, סגן ראש  2015-ב   שנוסד ,  CICP-שנחתם על ידי ממשלות סין וישראל. ה 

. הוא הוכר על ידי הוועדה הלאומית לפיתוח  דאז  , ואביגדור ליברמן, שר החוץ של ישראלדאז   מועצת המדינה

מספר רב    קיבץ  CICP-. ה”טק-בתעשיית ההיי  ישראלי- ניסי  ף פעולה  ורפורמה של סין כ"אזור המפתח של שיתו

וסין  ישראלית  בבעלות  שיתופיים  מפעלים  פרויקטי -של  קידם  סינישל    םישראלית,  פעולה    ישראלי- שיתוף 

 מספר פלטפורמות חדשנות כמו מרכז ג'יאנגסו ישראל.  הקים בתחומים רבים, ו

 אודות פורסייט 

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

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

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

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

 לטווח הראייה".  

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

ון שוק הרכב, השוק הבטחוני, כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי כבד. חבילת  הניתנים ליישום בשווקים שונים כג

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

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

 מות של בינה מלאכותית וניתוח נתונים. מתקד



 

 

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 . 

 

 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 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 

 

 

http://www.foresightauto.com/
https://twitter.com/ForesightAuto1/
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