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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THE 

RESULTS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

OF SHAREHOLDERS 

Rosh Ha’ayin, Israel, July 29, 2021 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announces the results of the Extraordinary General 

Meeting of Shareholders (the "EGM”), that was held today, at Partner's offices in 

Rosh Ha'ayin, Israel.  

The EGM resolution with respect to the items set forth in the Company's proxy 

statement, dated June 17, 2021, that was sent in connection with the EGM (the 

"Proxy Statement"), was as follows:  

 
(1) Approval of the terms of office and employment of the CEO of the Company, 

Mr. Avi Zvi. 

The proposed resolution was approved by the required majority as detailed in 

the Proxy Statement. 

 

For further information concerning the resolutions, please refer to the Proxy 

Statement at: https://maya.tase.co.il/reports/details/1379323/2/0 or the report on 

Form 6-K at:  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001096691/000117891321002090/zk2126

203.htm 

 

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). 

https://maya.tase.co.il/reports/details/1379323/2/0
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001096691/000117891321002090/zk2126203.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001096691/000117891321002090/zk2126203.htm
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For more information about Partner see:  

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

 

Contacts: 

Mr. Tamir Amar 

Deputy CEO & 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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 כללית האסיפה השל  על תוצאותיה מודיעהפרטנר תקשורת 

 מניות השל בעלי  מיוחדתה

 או "החברה"( חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" - 2021 יוליב 29 ישראל, ראש העין,

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) תוצאותיה של ודיעה עלמבישראל,  מובילה תקשורת 

במשרדי פרטנר  ,היום"( אשר התכנסה האסיפהמניות )"השל בעלי  מיוחדתהכללית האסיפה ה

 בראש העין, ישראל.

 אשר נשלח בקשר לאסיפה ,2021 יוניב 17זימון מיום ב המפורטביחס לנושא האסיפה החלטת 

 ו כדלהלן:נהי, ")מסמך הזימון לאסיפה)"

 .תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אבי צביישור א (1)

 

 .מסמך הזימון לאסיפהברוב הדרוש כמפורט ב ההמוצעת אושר הההחלט

 ב:הזימון לאסיפה מסמך נא בדבר ההחלטות, ראו  למידע נוסף

https://maya.tase.co.il/reports/details/1379323/2/0  או הדיווח על גבי טופסK-6  :ב 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001096691/000117891321002090/zk2126

203.htm 

 
 אודות פרטנר תקשורת

תקשורת חברת פרטנר תקשורת בע"מ היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי 

של פרטנר נסחרות בנאסד"ק  ADS-תעודות ה (.וטלוויזיה אינטרנטשירותי  ,)ניידת, טלפוניה נייחת

(Global Select Market)  אביב )-תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה שלNASDAQ ו-TASE :

PTNR.) 

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

 למידע נוסף:

 

 תמיר אמרמר 

 מנהל כספים ראשימשנה למנכ"ל ו

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 אמיר אדר

  ופרויקטים מנהל קשרי משקיעים
 781-5051 (54) 972+טל':   

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

https://maya.tase.co.il/reports/details/1379323/2/0
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001096691/000117891321002090/zk2126203.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001096691/000117891321002090/zk2126203.htm
http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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