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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES 

PREPARATIONS FOR ENTRY INTO THE FINANCIAL 

SERVICES SECTOR AND PUBLISHES A TENDER FOR THE 

LAUNCH OF A NONBANK CONSUMER CREDIT CARD 

THROUGH ONE OF THE CREDIT CARD COMPANIES  

Rosh Ha’ayin, Israel, February 10, 2019 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announces that further to the Company's reports with respect to 

the examination of new potential growth engines, among others, in the fintech and finance 

industries and as part of its preparation for entry into the financial services sector, Partner 

published today an invitation to receive offers from credit card companies for the provision of 

services and the establishment of a customer club offering a range of financial products based 

on nonbank credit card. 

In the invitation sent to the credit companies operating in Israel, Partner seeks to receive offers 

for the provision of services from one credit card company, noting that the customer club will be 

based on an infrastructure of an international credit card company (Visa or MasterCard) and/or 

an international private label (American Express or Diners). 

This step is the first in a series of steps that the Company is working on as part of its activity 

formed under the name Partner Finance. 

Mr. Isaac Benbenisti, CEO of Partner noted: "The expansion of Partner's activity into the 

financial sector is a first for a communications company in Israel. We are starting today a 

significant journey and just as we knew how to initiate a change in the multi-channel television 

market and in the area of internet services over fiber optic infrastructure, I am certain that we 

will be able to expand the competition in the financial sector and bring real value to customers 

and investors. 
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This operation, as part of the formed operation Partner Finance, will benefit from the advanced 

technological capabilities of the Partner Group, using the development resources and know-

how of our Information Technology division. After an in-depth process that included the 

examination of similar models in the world and working with start-up companies active in the 

field of fintech, we are now beginning the next stage of our entry into the finance world." 

 

 
Forward-Looking Statements  

This press release includes forward-looking statements within the meaning of 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 "estimate", “believe”, “anticipate”, “expect”, “intend”, “seek”, 

“will”, “plan”, “could”, “may”, “project”, “goal”, “target” and similar expressions often identify 

forward-looking statements but are not the only way we identify 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 preparation to enter the financial services sector for the launch of a nonbank credit 

card, receipt of offers for the provision of services and the establishment of a customer club 

offering a range of financial products based on nonbank credit card based on an infrastructure 

of an international credit card company and/or an international private label and the expectation 

for the expansion of the competition in the financial sector in addition to the expectation to bring 

real value to customers and investors. These forward-looking statements are subject to risks, 

uncertainties and assumptions about Partner and its operations, including the Company's 

ability to actualize its intentions and aspirations in the financial sector in current and future 

market and regulatory conditions, subject to possible economic, regulatory, legal and other 

developments. In light of these risks, uncertainties, assumptions and future developments, the 

forward-looking events discussed in this press release might not occur, and actual results may 

differ materially from the results anticipated. The Company's invitation to receive offers does 

not bind the Company to accept any of the offers it may receive, in full or in part. The Company 

may under its sole consideration accept or decline any of the offers that will be submitted. The 

provisions of the tender laws shall in no way apply to the Company's invitation to receive offers 

and to the negotiations that will be held with any bidder and/or the method of selecting the 

bidders. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking 

statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.  
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About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. is a leading Israeli provider of telecommunications 

services (cellular, fixed-line telephony, internet services 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: 

Tamir Amar 

Chief Financial Officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Liat Glazer Shaft 

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
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 יםהפיננסי השירותיםלתחום הערכות לכניסה על פרטנר תקשורת מודיעה 

באמצעות אחת  כרטיס אשראי חוץ בנקאימפרסמת מכרז לקראת השקת ו

 מחברות כרטיסי האשראי 

 

פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  חברת -2019 בפברואר 10 ישראל,ראש העין, 

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) בהמשך לדיווחיה כי ודיעה מבישראל,  מובילה תקשורת

הקודמים של החברה אודות בחינת מנועי צמיחה פוטנציאליים חדשים בין היתר בתחומי הפינטק 

הזמנה  פרטנר הבוקרפרסמה וכחלק מהיערכותה לכניסה לתחום השירותים הפיננסיים, והפיננסים 

המציע מגוון  ,צרכני שירותים והקמת מועדון לקוחות האשראי לאספקת כרטיסיהצעות מחברות לקבלת 

 .מוצרים פיננסיים על בסיס כרטיס אשראי חוץ בנקאי

אספקת לשנשלחה לחברות האשראי הפועלות בישראל, מבקשת פרטנר לקבל הצעות  הזמנהב

על תשתית כרטיס  אשראי אחת, ומציינת כי מועדון הלקוחות שיקום יתבססכרטיסי שירותים מחברת 

 דיינרס(. ו/או מותג פרטי בינלאומי )אמריקן אקספרס או מאסטרקארד(  אואשראי בינלאומי )ויזה 

זה הינו ראשון בשורה של צעדים שעליהם עובדים בחברה במסגרת הפעילות המתהווה בשם  צעד

Partner Finance. 

ראשונה עבור  פעילות פרטנר לתחום הפיננסי היאמסר: "הרחבת  מר איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר

בשוק  לחולל שינוי תקשורת בישראל. אנחנו מתחילים היום דרך משמעותית, וכפי שידענוחברת 

ובתחום תשתיות האינטרנט על גבי סיבים אופטיים, אני בטוח שנצליח להרחיב  ערוצית-הטלוויזיה הרב

 ללקוחות ולמשקיעים. אמיתי את התחרות גם בתחום הפיננסי, ולהשיא ערך

תהנה מהיכולות הטכנולוגיות  ,Partner Financeמתהווה של פעילות זו, כחלק מהפעילות ה

המתקדמות של קבוצת פרטנר, תוך שימוש במשאבי הפיתוח והידע של חטיבת טכנולוגיות המידע שלנו. 

אפ שפעילות -טראועבודה עם חברות סט ק שכלל בחינת מודלים דומים בעולםאחרי תהליך מעמי

 ."השלב הבא בכניסה שלנו לעולם הפיננסיאנחנו מתחילים היום את  ,בתחום הפינטק

 

 צופות פני עתיד אמירות

לחוק ניירות ערך בארצות הברית משנת  A27הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף 

 ל פי, כפי שתוקן, וע1934לניירות ערך בארצות הברית משנת  הלחוק הבורס E21, כפי שתוקן, ובסעיף 1933

. מלים 1995משנת  US Private Securities Litigation Reform Act-, בחוק הSafe Harbor-הוראות ה

כגון "מאמין", "מצפה", "מתכוון", "שואף", "רוצה", "מתכנן", "ייתכן", "עשוי", "צופה", "יעד", "מטרה" והטיותיהם 

ן המילים היחידות המתארות וביטויים דומים בדרך כלל מתארים אמירות צופות פני עתיד, אך מילים אלה אינ

אמירות אלה. ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי שלנו ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלנו 

לתחום  לכניסה החברההערכות  כוללות אתאמירות צופות פני עתיד אלה  בדבר אירועים עתידיים אפשריים.

שירותים והקמת מועדון  אספקתבנקאי, קבלת הצעות ל-כרטיס אשראי חוץ לקראת השקתהשירותים הפיננסיים 

 על בסיס תשתית כרטיס מגוון מוצרים פיננסיים על בסיס כרטיס אשראי חוץ בנקאיאשר יציע לקוחות צרכני 
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השאת ערך ללקוחות ולהרחבת התחרות בשוק הפיננסי והציפייה לאו מותג בינלאומי, ו/אשראי בין לאומי 

ולפעילותה אמירות צופות פני עתיד אלה כרוכות בסיכונים, אי ודאויות ובהנחות בקשר לחברה  ולמשקיעים.

את כוונותיה ושאיפותיה בתחום הפיננסי בתנאי השוק והרגולציה הנוכחיים  בפועל לרבות יכולת החברה לממש

ריות. לאור סיכונים, אי ודאויות, אפשואחרות משפטיות רגולטוריות, כלכליות, התפתחויות בכפוף ל והעתידיים,

אלו, אמירות צופות פני העתיד הכלולות בדיווח זה עשויות לא להתקיים והתוצאות  והתפתחויות עתידיות הנחות

החברה לקבלת הצעות אינה מחייבת את הזמנת בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו הצפויות. 

, בחלקן או במלואן. החברה רשאית על פי שיקול דעתה תן להשעשויות להינהחברה לקבל איזו מההצעות 

ת הוראות דיני מכרזים לא יחולו בשום צורה שהיא על הזמנ. לבחור או לדחות איזו מההצעות שתוגשנההבלעדי 

החברה אינה תקיים עם מציעים כלשהם ו/או על אופן בחירת המציעים. שמגעים העל ו החברה לקבל הצעות

מתחייבת לעדכן את הציבור או לעדכן כל אמירות צופות פני עתיד כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או 

 בשל סיבה אחרת. 

 

 אודות פרטנר תקשורת

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

של פרטנר נסחרות  ADS-אינטרנט(. תעודות הטלוויזיה וי שירות ,תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת

-ו NASDAQאביב )-תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)בנאסד"ק 

TASE :PTNR.) 

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