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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES 

FURTHER CHANGES TO ITS BOARD OF DIRECTORS 

  
ROSH HA'AYIN, Israel, November 17, 2019 - Partner Communications Company 

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

communications operator, reports the following changes in the Company's Board 

of Directors: 

 

The Company received a notice on November 17, 2019, from Mr. Adam Chesnoff, 

who served as Chairman of the Board of Directors of the Company and from Mr. Elon 

Shalev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Arie Saban, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Barak 

Pridor and Mr. Tomer Bar-Zeev, with respect to their resignation from their position 

as members of the Company's Board of Directors, effective today. The notices of 

resignation were received following the appointment of a permanent receiver of the 

Company's shares held by S.B Israel Telecom Ltd., as reported in the Company's 

immediate report dated November 13, 2019. 

 

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/ 

 

 

 

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

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 

 

mailto:investors@partner.co.il
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שינויים נוספים בהרכב דירקטוריון ל ע מודיעהפרטנר תקשורת 

 החברה

 או "החברה"( תקשורת בע"מ )"פרטנר"חברת פרטנר  - 2019 נובמברב 71 ישראל, ראש העין,

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) על השינויים הבאים  מדווחתבישראל,  מובילה תקשורת

 בהרכב דירקטוריון החברה:

 

נוף, אשר כיהן כיו"ר הדירקטוריון של זהודעה ממר אדם צ'החברה  קיבלה ,2112בנובמבר  11ביום 

סינגהאני, מר אריה סבן, מר יואב רובינשטיין, מר ברק פרידור החברה וממר אלון שליו, מר סומיט ג'אי

הודעות ההתפטרות  .יוםהומר תומר בר זאב, בדבר התפטרותם מדירקטוריון החברה וזאת החל מ

מינויו של כונס נכסים קבוע למניות ס.ב. ישראל טלקום בע"מ בחברה, כפי שדווח התקבלו לאחר 

 .2112בנובמבר  13בדיווח המיידי של החברה מיום 

 
 אודות פרטנר תקשורת

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

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

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

PTNR.) 

 

 Relations/lobby/-estorshttp://www.partner.co.il/en/Inv נוספים על פרטנר: לפרטים

 למידע נוסף:

 

 תמיר אמרמר 

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 ופרויקטיםמנהלת 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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