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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES UNIFORM 

WEIGHTED DISCOUNT RATE FOR SERIES F DEBENTURES  

 

ROSH HA'AYIN, Israel, December 1, 2019 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announces today that further to the Company's report dated 

December 27, 2017 and January 9, 2018 with respect to the agreement that the Company 

entered into for a deferred private placement of NIS 226,750,000 per value additional Series F 

debentures in Israel on December 1, 2019 (the "Additional Debentures" and the "Additional 

Issuance", respectively) and following to the Company's report dated December 4, 2018  with 

respect to uniform weighted discount rate for the (Series F) debentures, the discount rate 

created following the deferred private placement for the Series F debentures dated December 

4, 2018, and in accordance with the approval from the Israel Tax Authority of a "green track" 

arrangement that the Company received, on December 1, 2019 the Additional Debentures 

were allocated as part of the Additional Issuance. The price at which the Additional Debentures 

were allocated is 101.3 agorot for each NIS 1 par value Series F Debentures. 

 

Therefore, the uniform weighted discount rate according to a formula that weights the discount 

rate for the existing Series F debentures, with the discount rate as determined in the Additional 

Issuance of the additional debentures is 5258000. 

 

The offering described in this press release was made only in Israel and only to residents of 

Israel in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. 

Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The said debentures have not been, and will not 

be, registered under the Securities Act and will not be offered or sold in the United States. This 

press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any 

securities. 

 
For additional details regarding the Company's existing debentures, see the Company's Annual 

Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2018 – "Item 5B. Liquidity and Capital 

Resources" and the Company's press release and immediate report (on Form 6-K) dated 

http://finance.yahoo.com/q?s=ptnr&d=t
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December  27, 2017 on: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1138001-1139000/P1138926-00.pdf or 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003476/zk1720938.htm, on 

January 9, 2018 on: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1141001-1142000/P1141912-00.pdf  or 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891318000089/zk1820986.htm, on 

December 4, 2018 on: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1200001-1201000/P1200144-00.pdf or 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891318003078/zk1822343.htm. 

 

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 

 

Ms. Liat Glazer Shaft 

Head of Investor Relations & Corporate Projects 

Tel: +972-54-781-5051 

E-mail: investors@partner.co.il 

 

  

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1138001-1139000/P1138926-00.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003476/zk1720938.htm
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1141001-1142000/P1141912-00.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891318000089/zk1820986.htm
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1200001-1201000/P1200144-00.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891318003078/zk1822343.htm
http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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 שיעור ניכיון משוקלל אחידמודיעה על פרטנר תקשורת 

 לאגרות חוב סדרה ו' 

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )להלן "פרטנר" או "החברה"(  - 9112בדצמבר  1ראש העין, ישראל, 

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) בהמשך כיהיום  מודיעה, בישראל מובילה תקשורת 

בהסכם  החברה התקשרותבדבר  0508בינואר  9ומיום  0502בדצמבר  02 ת החברה מיוםולהודע

ביום  ,ו' בישראל סדרהאגרות חוב נוספות מש"ח ע2נ2  000,205,555של  עתידיתפרטית  הנפקהלביצוע 

 דעתולהובהמשך  ", בהתאמה(הנוספת ההנפקה" -" והנוספות החוב אגרות)להלן: " 0509 בדצמבר 0

בדבר שיעור וסדרה ו'(, בדבר שיעור ניכיון משוקלל אחיד לאגרות החוב ) 0508בדצמבר  4 םמיו החברה

 0508בדצמבר  4יום מהנפקה פרטית נדחית של אגרות חוב נוספות מסדרה ו' הניכיון שנוצר בעקבות 

 0509בדצמבר  0ביום  החברה, שקיבלהמרשות המיסים להסדר ב"מסלול ירוק" לאישור  ובהתאם

 הוא הנוספותבמסגרת ההנפקה הנוספת2 המחיר שבו הוקצו אגרות החוב נוספות החוב ההוקצו אגרות 

  2ע2נ2 אגרות חוב )סדרה ו'(₪  0אגורות בגין כל  05021

 מסדרה ו'לפי נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון לאגרות החוב לפיכך, שיעור הניכיון המשוקלל האחיד 

  52580002 הואהחוב הנוספות  של אגרות הנוספתבהנפקה קבע נשהניכיון כפי עם שיעור  ,הקיימות

 
 נעשתה רק בישראל ורק לתושבים הז דיווחההנפקה המתוארת ב

חוק ניירות )" 3311בעסקה פטורה מדרישות הרישום של חוק ניירות ערך בארה"ב משנת  של ישראל

ירשמו על פי חוק ניירות ערך ולא יוצעו ולא  נרשמו. אגרות החוב האמורות לא "(, או שלא כפוף לכךערך

  הווה הצעה למכור או לשדל הצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם.ילא  זה דיווחאו ימכרו בארצות הברית. 

 

הדו"ח השנתי של החברה לשנה נוספים בקשר עם אגרות החוב הקיימות של החברה ראו את  לפרטים

 F-05 "Item 5B. Liquidity and Capitalעל גבי טופס   2018בדצמבר 10שהסתיימה ביום 

Resources".  על גבי טופס  םהמיידי יםת החברה והדיווחוהודעואת(6-K)  ב:  0502בדצמבר  02מיום

00.pdf-1139000/P1138926-https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1138001 או 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003476/zk1720938.htm מיום ,

 pdf-1142000/P1141912-https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1141001.00ב: 8050 ינוארב 9

, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891318000089/zk1820986.htmאו

 pdf-1201000/P1200144-https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1200001.00ב:  8050 דצמברב 4מיום 

  https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891318003078/zk1822343.htm2או

 

 אודות פרטנר תקשורת

מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי "( היא פרטנרחברת פרטנר תקשורת בע"מ )"

של פרטנר  ADS-תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת, שירותי אינטרנט ושירותי טלוויזיה(2 תעודות ה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1138001-1139000/P1138926-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1138001-1139000/P1138926-00.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003476/zk1720938.htm
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1141001-1142000/P1141912-00.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891318000089/zk1820986.htm
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1200001-1201000/P1200144-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1200001-1201000/P1200144-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1200001-1201000/P1200144-00.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891318003078/zk1822343.htm
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אביב -נסחרות בבורסת תל פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)נסחרות בנאסד"ק 

(NASDAQ ו-TASE :PTNR2) 

 

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

 

 

 למידע נוסף:

 

 תמיר אמר מר

 מנהל כספים ראשי

 4951 781 (54) 972+טל':

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 ופרויקטיםמנהלת קשרי משקיעים 

 5051 781 (54) 972+טל': 

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

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

	About Partner Communications
	אודות פרטנר תקשורת
	לפרטים נוספים על פרטנר: http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/

		2019-11-27T11:32:31+0000
	Not specified




