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PARTNER COMMUNICATIONS REPORTS THAT THE 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS HAS PUBLISHED A 
FREQUENCIES TENDER  

   
 

ROSH HA'AYIN, Israel, July 17, 2019 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, reports that the Israeli Ministry of Communications 

published a tender for the award of frequencies, including frequencies intended for 5G 

services (the "Tender"). 

 
The Tender includes 2x30 MHz in the 700 MHz Band, 2x60 MHz in the 2,600MHz 

band and 300 MHz in the 3,500-3,800 MHz band. The frequencies in the 700 MHz 

band will be awarded for a period of 15 years and the rest of the frequencies offered in 

the Tender will be awarded for a period of 10 years.  

 
Mobile network operators ("MNOs") sharing a network are required to bid jointly in this 

Tender. The Tender includes limits on the amount of frequencies that a single network 

can be awarded in each band.   

 
According to the terms of the Tender, only existing MNOs will be allowed to compete 

for most of the frequencies tendered. Other contenders may compete with the existing 

MNOs for only 100 MHz in the 3,500-3,600 MHz band. The Tender includes 

deployment based incentives and reductions in spectral fees which also depend on 

deployment. 

 
The Company is studying the Tender documents while examining the feasibility of its 

participation in the Tender and cannot estimate, at this time, the implications of the 

Tender on the activities of the Company and its financial consequences. 
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For further information, see the Company's 2018 Annual Report on Form 20-F – "Item 

4.B8 OUR NETWORK", "Item 3D.1b -The MoC might require us to terminate the use 

of certain spectrum ranges which have been allocated to us, limit our use of such 

spectrum or fail to respond to our demands for the allocation of additional spectrum. 

Such eventualities may adversely affect our business and results of operations." and 

"Item 3D.2c - Competition resulting from the full service offers by telecommunications 

groups and additional entrants into the mobile telecommunications market, as well as 

other actual and potential changes in the competitive environment and 

communications technologies, may continue to cause a further decrease in tariffs and 

an increase in subscriber acquisition and retention costs, and may continue to reduce 

our subscriber base and increase our churn rate, each of which could adversely affect 

our business and results of operations." 

 

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 

Email: investors@partner.co.il 

 

  

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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 להקצאתם מכרז פרס כי משרד התקשורתפרטנר תקשורת מדווחת 
  יםתדר

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  - 2019 יוליב 17ישראל, ראש העין, 

(NASDAQ ו- TASE: PTNRמפעילת ,) משרד התקשורת  כי מדווחת, בישראל מובילה תקשורת

 .("המכרז") 5להקצאת תדרים, לרבות תדרים המיועדים לשירותי דור  פרסם מכרז

מה"ץ בתחום  602x רוחב פס של מה"ץ, 700-בתחום תדרי המה"ץ  302xז כולל רוחב פס של רכהמ

מה"ץ. התדרים בתחום  3,500-3,800-מה"ץ בתחום תדרי ה 300רוחב פס של -מה"ץ ו 2,600-תדרי ה

 שנים. 10שנים ויתר התדרים המוצעים במכרז יוענקו לתקופה של  15מה"ץ יוענקו לתקופה של  700-ה

לל מגבלות ז כורכהמרשת משותפת נדרשים להגיש הצעה משותפת במכרז. החולקים  סלולרמפעילי 

 על כמות התדרים שניתן להעניק לרשת בודדת בכל תחום תדרים.

מכרז. בעל רוב התדרים המוצעים  להתמודדקיימים יורשו  סלולרבהתאם לתנאי המכרז, רק מפעילי 

מה"ץ  100פס של  רצועות מתוךקיימים רק על  סלולרמתמודדים אחרים יורשו להתמודד עם מפעילי 

אגרות המכרז כולל תמריצים מבוססי פריסה והפחתות בעלויות מה"ץ.  3,500-3,600-בתחום תדרי ה

 תלויות בפריסה.גם הן , אשר התדרים

אינה יכולה להעריך היא וובוחנת את היתכנות השתתפותה בו, לומדת את מסמכי המכרז  החברה

 הכספיות. ובשלב זה את השלכות המכרז על פעילות החברה והשלכותי

 Item 4.B8- OUR" – 2018( לשנת F-20את הדו"ח השנתי של החברה ) למידע נוסף, אנא ראו

NETWORK" ,"Item  3D.1b-The MoC might require us to terminate the use of certain 

spectrum ranges which have been allocated to us, limit our use of such spectrum or 

fail to respond to our demands for the allocation of additional spectrum. Such 

eventualities may adversely affect our business and results of operationsו ".-"Item 

3D.2c Competition resulting from the full service offers by telecommunications groups 

and additional entrants into the mobile telecommunications market, as well as other 

actual and potential changes in the competitive environment and communications 

technologies, may continue to cause a further decrease in tariffs and an increase in 

subscriber acquisition and retention costs, and may continue to reduce our subscriber 

base and increase our churn rate, each of which could adversely affect our business 

and results of operations". 

 אודות פרטנר תקשורת

י היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירות"( פרטנר)"חברת פרטנר תקשורת בע"מ 

של פרטנר  ADS-(. תעודות הטלוויזיהשירותי ו שירותי אינטרנט ,תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת
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אביב -תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)נסחרות בנאסד"ק 

(NASDAQ ו-TASE :PTNR.) 

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

 

 למידע נוסף:

 

 

 
 
 

 מר תמיר אמר

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 ופרויקטיםקשרי משקיעים  מנהלת

 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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