PARTNER COMMUNICATIONS TO RELEASE FIRST QUARTER 2018
RESULTS ON MAY 31, 2018
ROSH HA'AYIN, Israel, May 15, 2018 - Partner Communications Company Ltd. ("Partner"
or "the Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli communications
operator, announced today that the Company's financial results for the quarter ended March
31, 2018 will be released on Thursday, May 31, 2018.
The Company will host a conference call to discuss its financial results on Thursday, May 31,
2018 at 10.00 a.m. Eastern Time / 5.00 p.m. Israel Time.
Please dial the following numbers (at least 10 minutes before the scheduled time) in order to
participate:
International: +972.3.918.0685
North America toll-free: +1.888.281.1167
A live webcast of the call will also be available on Partner's Investors Relations website at:
http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby
If you are unavailable to join live, the replay of the call will be available from May 31, 2018 until
June 30, 2018, at the following numbers:
International: +972.3.925.5945
North America toll-free: +1.866.276.1485
In addition, the archived webcast of the call will be available on Partner's Investor Relations
website at the above address for approximately three months.
About Partner Communications
Partner Communications Company Ltd. 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

Contact:
Mr. Tamir Amar
Chief Financial Officer
Tel: +972 (54) 781 4951

Ms. Liat Glazer Shaft
Head of Investor Relations & Corporate Projects
Tel: +972 (54) 781 5051
E-mail: investors@partner.co.il

פרטנר תקשורת תדווח את תוצאות הרבעון הראשון 2018
ביום  31במאי 2018
ראש העין ,ישראל 15 ,במאי - 2018 ,חברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן "פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה היום כי התוצאות הכספיות של
החברה לרבעון שהסתיים ב 31 -במרץ  ,2018תפורסמנה ביום חמישי 31 ,במאי .2018
החברה תקיים שיחת ועידה לדון בתוצאות הכספיות הסקורות של החברה ביום חמישי 31 ,במאי  ,2018בשעה
 17:00שעון ישראל ( 10:00בבוקר שעון ניו יורק).
אנא חייגו למספרים להלן (לפחות  10דקות לפני תחילת השיחה) על מנת להשתתף בשיחה:
בינלאומי+972.3.918.0685 :
צפון אמריקה (מספר חינם)+1.888.281.1167 :
שיחת הועידה תועבר בשידור חי באינטרנט וכל המעוניין יוכל להאזין לה דרך אתר קשרי המשקיעים של פרטנר
ב.http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby :
למען אלה שאינם יכולים להאזין לשיחה בשידור חי ,השידור החוזר של השיחה יהיה זמין החל מה 31 -במאי
 2018ועד ל 30 -ביוני  ,2018במספרים הבאים :
בינלאומי +972.3.925.5945 :
צפון אמריקה +1.866.276.1485 :
בנוסף ,השידור החוזר של השיחה באינטרנט יהיה זמין באתר קשרי המשקיעים של פרטנר בכתובת שצוינה לעיל
למשך כשלושה חודשים.
אודות פרטנר תקשורת
חברת פרטנר תקשורת בע"מ היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי תקשורת (ניידת,
טלפוניה

נייחת,

שירותי

אינטרנט

וטלוויזיה).
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) (Global Select Marketומניותיה של החברה נסחרות בבורסת תל-אביב ( NASDAQו.)PTNR :TASE -
לפרטים נוספים על פרטנרhttp://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby :
למידע נוסף:
מר תמיר אמר

גב' ליאת גלזר שפט

מנהל כספים ראשי

מנהלת קשרי משקיעים ופרויקטים
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