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PARTNER COMMUNICATIONS IS CONSIDERING A 
POSSIBLE TRANSACTION IN THE FIBER OPTICS FIELD 

 

 

ROSH HA'AYIN, Israel, November 18, 2020 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announces that, following inquiries received from a number of 

potential investors, it is considering the possibility to solicit offers from a potential partner or 

partners to acquire up to 20% of the rights to use the Company’s existing and future fiber optic 

network for services to private households. These rights will be transferred from the Company 

to a newly-formed partnership, and the Company will then sell up to a 20% stake in this new 

entity.  

 

It should be emphasized that there is no certainty that such a transaction will be executed and/or 

will receive the required approvals for its completion. 

 

Forward-Looking Statements  

This press release includes forward-looking statements within the meaning of 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 "estimate", “believe”, “anticipate”, “expect”, “intend”, “seek”, “will”, 

“plan”, “could”, “may”, “project”, “goal”, “target” and similar expressions often identify forward-

looking statements but are not the only way we identify these statements. We have based these 

forward-looking statements on our current knowledge and our present beliefs and projections 

regarding possible future events. These forward-looking statements include the Company's 

expectation regarding the consideration of a potential transaction in which the Company will sell 

a certain percentage of a legal entity to which the Company will transfer the right of use for 

'home connected' in the Company's existing and future independent fiber optic network. These 

forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and assumptions about Partner 

and its operations, including the Company's ability to complete such potential transaction under 
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the desired market conditions and the current and future regulatory conditions, subject to 

possible economic, regulatory, legal and other developments. In light of these risks, 

uncertainties, assumptions and future developments, the forward-looking events discussed in 

this press release might not occur, and actual results may differ materially from the results 

anticipated. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking 

statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.  

  

About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. ("Partner") is a leading Israeli provider of 

telecommunications services (cellular, fixed-line telephony, internet and television services). 

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/ 

 

Contacts: 

Mr. Tamir Amar 

Chief Financial Officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Amir Adar 

Head of Investor Relations and Corporate 
Projects  

Tel: +972-54-781-5051 
E-mail: investors@partner.co.il 

 

 

 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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 אפשרות לעסקה בתחום הסיבים האופטיים בוחנת פרטנר תקשורת

 

 חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"( - 2020 ברנובמב 18ראש העין, ישראל, 

(NASDAQ ו- TASE :PTNR ,)כי בעקבות פניות ודיעה מ, בישראל מובילה תקשורת מפעילת

לקבל הצעות משותף או שותפים שהתקבלו ממספר משקיעים פוטנציאליים היא בוחנת אפשרות 

מזכויות השימוש ברשת הסיבים האופטיים העצמאית למשקי בית,  20%פוטנציאליים לרכישת עד 

דשה שתוקם, כאשר הקיימת והעתידית של החברה. זכויות שימוש אלה יועברו מהחברה לשותפות ח

 מהשותפות כאמור. 20%החברה תמכור עד 

 .עסקה כאמור תיחתם ו/או תקבל את האישורים הנדרשים לצורך השלמתהכי אין ודאות כי  ,יודגש

 

 אמירות צופות פני עתיד

לחוק ניירות ערך בארצות הברית  A27הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף 

, כפי 1934לניירות ערך בארצות הברית משנת  הלחוק הבורס E21, כפי שתוקן, ובסעיף 1933משנת 

 US Private Securities Litigation Reform Act-, בחוק הSafe Harbor-הוראות ה ל פישתוקן, וע

ף", "רוצה", "מתכנן", "ייתכן", "עשוי", "צופה", . מלים כגון "מאמין", "מצפה", "מתכוון", "שוא1995משנת 

"יעד", "מטרה" והטיותיהם וביטויים דומים בדרך כלל מתארים אמירות צופות פני עתיד, אך מילים אלה 

אינן המילים היחידות המתארות אמירות אלה. ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי 

אמירות צופות פני עתיד  יות שלנו בדבר אירועים עתידיים אפשריים.שלנו ועל האמונות והציפיות הנוכח

תמכור אחוזים במסגרתה החברה פוטנציאלית כוללות את הערכות החברה בדבר בחינת עסקה אלה 

 homeמסוימים מישות משפטית אליה החברה תעביר את זכות השימוש לאינטרנט הביתי )

connected) העתידית של החברה. אמירות צופות פני עתיד אלה הסיבים האופטיים הקיימת ו ברשת

כרוכות בסיכונים, אי ודאויות ובהנחות בקשר לחברה ולפעילותה לרבות יכולת החברה להשלים את 

הרצויים והרגולציה הנוכחיים והעתידיים, בכפוף להתפתחויות  העסקה הפוטנציאלית כאמור בתנאי השוק

כלכליות, רגולטוריות, משפטיות ואחרות אפשריות. לאור סיכונים, אי ודאויות, הנחות והתפתחויות 

עתידיות אלו, אמירות צופות פני העתיד הכלולות בדיווח זה עשויות לא להתקיים והתוצאות בפועל עשויות 

הותי מאלו הצפויות. החברה אינה מתחייבת לעדכן את הציבור או לעדכן כל אמירות להיות שונות באופן מ

 צופות פני עתיד כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או בשל סיבה אחרת. 

 

 אודות פרטנר תקשורת
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י היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירות)"פרטנר"( חברת פרטנר תקשורת בע"מ 

של פרטנר  ADS-(. תעודות הטלוויזיהשירותי ו שירותי אינטרנט ,לפוניה נייחתתקשורת )ניידת, ט

אביב -תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)נסחרות בנאסד"ק 

(NASDAQ ו-TASE :PTNR.) 

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

 

 למידע נוסף:  
 

 מר תמיר אמר

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 אמיר אדר

  ופרויקטים מנהל קשרי משקיעים

 781-5051 (54) 972+טל':   

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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