PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES
NEGOTIATIONS WITH CELLCOM RE POTENTIAL FIBER
INFRASTRUCTURE DEPLOYMENT AND RIGHT OF USE
AGREEMENT
ROSH HA'AYIN, Israel, November 20, 2017 - Partner Communications Company
Ltd. ("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator, announces that the Company is holding negotiations with
Cellcom Israel Ltd. ("Cellcom"), another Israeli telecommunications operator, regarding
a potential long term cooperation agreement, for the deployment of a fiber optics
infrastructure by both companies, whereby each party will be entitled to purchase from
time to time, as per its needs and at its sole discretion, fiber optic infrastructure services
(including Indefeasible Right of Use - IRU) from the other party's present and/or future
fiber optics infrastructure in order to connect residential buildings throughout Israel
("Agreement"). The Agreement, if concluded and executed, will allow the companies to
avoid duplicated future deployment, as well as allow the Company to accelerate the
deployment rollout of the fiber optics infrastructure while reducing costs and improving
its ability to provide quality services, for the benefit of the customers and the competition
in the telecommunications market. At the same time, the Company is exploring other
alternatives to accelerate its deployment of fiber infrastructure. The finalization of the
Agreement is subject to further negotiations between the parties and if concluded, the
execution of the Agreement will be subject to the required regulatory approvals.

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
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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 events. These
forward-looking statements include the Company's expectations regarding the acceleration of
the Company's deployment rollout of the fiber optics infrastructure, the reduction of costs and
improvement of the Company's ability to provide quality services. These statements are subject
to risks, uncertainties and assumptions, including: (i) the uncertainty as to whether the
negotiations will be concluded; (ii) that the required regulatory approvals will be received; (iii) that
the Agreement will be executed; and (iv) that the Company will avoid duplicate future deployment.
Furthermore, the effect of the Agreement on the Company's results of operations, if concluded
and executed, is subject to the actual cooperation executed.

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. David (Dudu) Mizrahi

Ms. Liat Glazer Shaft

Chief Financial Officer

Head of Investor Relations & Corporate

Tel: +972-54-781-4951

Projects
Tel: +972-54-781-5051
E-mail: investors@partner.co.il
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פרטנר תקשורת מודיעה על מו"מ עם סלקום
לגבי הסכם פוטנציאלי לפריסת תשתית סיבים וזכות שימוש
ראש העין ,ישראל 20 ,באוקטובר  - 2002חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה כי החברה מנהלת משא
ומתן עם סלקום ישראל בע"מ ("סלקום") ,מפעיל תקשורת ישראלי אחר ,לבחינת הסכם אפשרי לשיתוף
פעולה ארוך טווח לפריסת תשתית סיבים אופטיים על ידי שתי החברות ,לפיו כל חברה תהא זכאית לרכוש
מעת לעת ,לפי צרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,שירותי תשתית סיבים אופטיים (לרבות זכות שימוש
שאינה ניתנת לביטול  )IRU -בתשתית הסיבים האופטיים הקיימת ו/או העתידית של החברה האחרת,
לצורך חיבור מבני מגורים ברחבי ישראל ("ההסכם") .ההסכם ,אם ייחתם ויבוצע ,יאפשר לחברות להימנע
מפריסה עתידית כפולה וכן יאפשר לחברה להאיץ את מהירות הפריסה של תשתיות סיבים בישראל תוך
הפחתת עלויות ושיפור יכולתה לספק שירותים איכותיים ,לטובת הצרכן ולמען קידום התחרות בשוק
התקשורת .במקביל ,בוחנת החברה אפשרויות פעולה נוספות להאצת פריסת תשתית הסיבים שלה.
חתימת ההסכם כפופה להמשך משא ומתן בין הצדדים ואם ייחתם ,ביצוע ההסכם יהא כפוף לקבלת
האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

אמירות צופות פני העתיד
הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף  72Aלחוק ניירות ערך בארצות הברית משנת ,3311
כפי שתוקן ,ובסעיף  73Eלחוק הבורסה לניירות ערך בארצות הברית משנת  ,3311כפי שתוקן ,ועל פי הוראות ה-
 ,Safe Harborבחוק ה US Private Securities Litigation Reform Act-משנת  .3331מלים כגון "מאמין",
"מצפה"" ,מתכוון"" ,שואף"" ,רוצה"" ,מתכנן"" ,ייתכן"" ,עשוי"" ,צופה"" ,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 ,על האמונות והתחזיות הנוכחיות שלנו בדבר אירועים עתידיים
אפשריים .אמירות צופות פני עתיד אלה כוללות את ציפיית החברה ביחס להאצת מהירות הפריסה של תשתיות
סיבים של החברה ,הפחתת עלויות ושיפור יכולת החברה לספק שירותים איכותיים .אמירות אלו כרוכות בסיכונים,
אי וודאויות והנחות לרבות (i) :אי הוודאות לגבי הבשלת המשא ומתן לכדי הסכם (ii) ,שיתקבלו האישורים
הרגולטוריים הנדרשים (iii) ,שההסכם יבוצע ,ו (iv) -שהחברה תמנע מפריסה עתידית כפולה .בנוסף ,השפעת
ההסכם על תוצאות הפעילות של החברה ,אם ייחתם ויבוצע ,כפוף לשיתוף הפעולה שיבוצע בפועל.

אודות פרטנר תקשורת
חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר") היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי
תקשורת (ניידת ,טלפוניה נייחת ,ושירותי אינטרנט וטלוויזיה) .תעודות ה ADS-של פרטנר נסחרות

3

בנאסד"ק ) (Global Select Marketומניותיה של פרטנר נסחרות בבורסת תל-אביב ( NASDAQו-
.)PTNR :TASE
לפרטים נוספים על פרטנרhttp://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ :
למידע נוסף:
מר דודו מזרחי

גב' ליאת גלזר שפט

מנהל כספים ראשי

מנהלת קשרי משקיעים

טל'+972 (54) 781-4951:

טל'+972 (54) 781-5051 :
דוא"לinvestors@partner.co.il :
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