
 
  

PARTNER COMMUNICATIONS IS PURSUING THE 

DEPLOYMENT OF AN INDEPENDENT FIXED-LINE  

FIBER OPTIC BASED INFRASTRUCTURE  

 

ROSH HA'AYIN, Israel, June 21, 2016 - Partner Communications Company Ltd. 

("Partner" or "the Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli 

communications operator, announced today that the Company submitted a letter to the 

Director-General of the Ministry of Communications regarding the examination done by the 

Company of several options for deploying a nationwide independent fixed-line infrastructure 

using fiber optics. Over the last few weeks, the Company has been conducting economic and 

feasibility studies of the project.  

 

Partner's goal would be to deploy a fiber-optic based infrastructure as part of its overall 

strategy to become a comprehensive telecommunications group. The independent, fiber-optic 

based infrastructure would allow the Company to offer faster internet services in Israel, as well 

as the transmission of advanced and high quality television services. Among the alternatives 

being considered to deploy the infrastructure, the Company is focusing on taking advantage of 

the passive wholesale market that allows the installation of independent fixed-line 

infrastructure, including using Bezeq's cable ducts.  

 

The project’s success will require the support and assistance from the Ministry of 

Communications and other relevant regulatory entities. 

 

Forward-Looking Statements 

This press release includes forward-looking statements, as this term is defined in Section 27A 

of the US Securities Act of 1933, as amended, Section 21E of the US Securities Exchange Act 

of 1934, as amended, and the safe-harbor provisions of the US Private Securities Litigation 

Reform Act of 1995. Words such as “will”, "believe", "anticipate", "expect", "intend", "strive", 

"seek", "plan", "could", "may", "foresee", "target", "objective", "goal", declensions thereof and 

similar expressions typically convey forward-looking statements, but these words are not the 

only words that convey these statements. We have based these forward-looking statements on 

our current knowledge and our present beliefs and projections regarding possible future 

http://finance.yahoo.com/q?s=ptnr&d=t


events. These forward-looking statements include the Company's intention to deploy an 

independent fixed-line fiber optic based infrastructure as part of the passive wholesale market, 

and its expectations regarding the scope and quality of services that the Company will be able 

to offer its customers in the future. These statements are subject to risks, uncertainties and 

assumptions, including whether the independent fiber optic based infrastructure is feasible 

under current market and regulatory conditions, what financial impact the project's 

implementation would have on the Company, and the extent to which the project will expand 

the Company's ability to offer its customers various advanced technological and high quality 

services.    

 

About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. is a leading Israeli provider of telecommunications 
services (cellular, fixed-line telephony and internet services) under the "Partner" brand and the 
"012 Smile" brand. Partner’s ADSs are quoted on the NASDAQ Global Select Market™ and its 
shares are traded on the Tel Aviv Stock Exchange (NASDAQ and TASE: PTNR).  
For more information about Partner see: http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby 
 

Contact: 

Ziv Leitman 

Chief Financial Officer 

Tel: +972 (54) 781 4951 

Liat Glazer Shaft 

Head of Investor Relations & Corporate Projects 

Tel: +972 (54) 781 5051 

E-mail: investors@partner.co.il 
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מקדמת הקמה של תשתית קווית עצמאית מבוססת פרטנר תקשורת 
 אופטיים סיבים

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )להלן "פרטנר" או "החברה"(  - 2016, 21יוני ראש העין, ישראל, 

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) למנהל בכתב פנתה היום כי  ודיעהמ בישראל, מובילה תקשורת

הקמת תשתית למספר אפשרויות  הכללי של משרד התקשורת בקשר לבחינה המתבצעת על ידי החברה של

 בדיקהמקיימת החברה סיבים אופטיים. בשבועות האחרונים  על בפריסה ארצית, המבוססת קווית עצמאית

 .של הפרויקט היתכנותבחינת ו כלכלית

 

לפרוס תשתית  היא כחלק מהתכנית האסטרטגית של החברה להפוך לקבוצת תקשורת כוללת, פרטנר,מטרת 

להעביר תאפשר לחברה להציע שירותי אינטרנט מהירים יותר בישראל ו . תשתית זומבוססת סיבים אופטיים

מבין החלופות הנבחנות מתמקדים כרגע בחברה  .ובאיכות גבוהה מתקדמיםשירותי טלוויזיה באמצעותה גם 

, לרבות ותהפסיבי אשר כולל גם את נושא הגישה לתשתיות ,בהקמת תשתית קווית במסגרת השוק הסיטונאי

 .בזקאלה של חברת 

 

  רלוונטיים נוספים. של משרד התקשורת ורגולטורים את התמיכה והסיועחייב תהצלחת הפרוייקט 

 

 אמירות צופות פני העתיד

לחוק ניירות ערך בארצות הברית משנת  A27זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף  הודעה

 ל פי, כפי שתוקן, וע1934לניירות ערך בארצות הברית משנת  הלחוק הבורס E21, כפי שתוקן, ובסעיף 1933

. מלים כגון 1995משנת  US Private Securities Litigation Reform Act-, בחוק הSafe Harbor-הוראות ה

"מאמין", "מצפה", "מתכוון", "שואף", "רוצה", "מתכנן", "ייתכן", "עשוי", "צופה", "יעד", "מטרה" והטיותיהם 

ים דומים בדרך כלל מתארים אמירות צופות פני עתיד, אך מילים אלה אינן המילים היחידות המתארות וביטוי

ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי, על האמונות והתחזיות הנוכחיות שלנו אמירות אלה. 

החברה לפרוס תשתית קווית כוללות את כוונת אמירות צופות פני עתיד אלה  בדבר אירועים עתידיים אפשריים.

עצמאית מבוססת סיבים אופטיים כחלק מהשוק הסיטונאי הפסיבי, וציפיותיה ביחס להיקף ואיכות השירותים 

היתכנות והנחות לרבות,  אי וודאויות ,כרוכות בסיכוניםתיה בעתיד. אמירות אלה ושהחברה תוכל להציע ללקוח

, איזו השפעה פיננסית על השוק והרגולציה הנוכחיים תנאיבהתשתית העצמאית המבוססת סיבים אופטיים 

 מגוון הפרויקט את יכולתה של החברה להציע ללקוחותיהיגדיל  באיזה שיעורוכן  החברה תהיה ליישום הפרויקט

 שירותים בטכנולוגיה מתקדמת ובאיכות גבוהה.

 

 אודות פרטנר תקשורת

שראל המספקת שירותי תקשורת )ניידת, חברת פרטנר תקשורת בע"מ היא מפעילת תקשורת מובילה בי

של פרטנר ADS -. תעודות הSmile012 המותג  תחתו Partnerטלפוניה נייחת ושירותי אינטרנט( תחת המותג 

 -ו NASDAQאביב )-תל ומניותיה של החברה נסחרות בבורסת (Global Select Market)נסחרות בנאסד"ק 

TASE :PTNR.) 



    Relations/lobby-http://www.partner.co.il/en/Investors נוספים על פרטנר: לפרטים 

 למידע נוסף:

 

 זיו לייטמן

 מנהל כספים ראשי

 4951 781 (54) 972+טל':   

 ליאת גלזר שפט

 ופרויקטים  מנהלת קשרי משקיעים

 5051 781 (54) 972+טל':   

  @co.ilpartnerinvestors.דוא"ל: 
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