PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THAT
S&P MAALOT HAS AFFIRMED THE COMPANY'S
ilA+/STABLE CREDIT RATING
ROSH HA'AYIN, Israel, July 30, 2017 - Partner Communications Company Ltd.
(NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli communications company
(”Partner”), reports today that Standard & Poor’s Global Ratings Maalot Ltd.
(“Maalot”), has published a rating report regarding the Company. In its report, Maalot
affirmed the Company’s ilA+/Stable credit rating.

For further information see S&P Maalot's full Report dated July 27, 2017 on:
http://www.maalot.co.il/Publications/495/FRPar20170727170504.pdf or its informal
English translation attached to the immediate report on Form 6-k to be furnished to
the Securities and Exchange Commission.

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," declensions thereof and similar expressions typically convey
forward-looking statements, but these words are not the only words that convey these
statements. .
These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and assumptions
about Partner, about the macro-economic environment, about consumer habits and
preferences when using cellular telephones, trends in the Israeli communications
industry in general, the impact of current global economic conditions and possible
regulatory and legal developments. In light of these risks, uncertainties and

conjectures, the forward-looking events mentioned in this press release might not
transpire, and actual results may differ materially from the anticipated results. The
current credit rating of the Company should not be perceived as to predict the credit
rating that the Company may receive in the future. For further information regarding
the above-mentioned risks, uncertainties and conjectures and other risks we face,
please see "Item 3. Key Information - 3D. Risk Factors," "Item 4. Information about the
Company," "Item 5. Operating and Financial Review and Prospects," "Item 8.
Financial Information - 8A. Consolidated Financial Statements and Other Financial
Information - 8A.1 Legal and Administrative Proceedings" and "Item 11. Quantitative
and Qualitative Disclosures about Market Risk" in the Company's Annual Reports on
Form 20-F, and the Company’s other reports on Form 6-K, which were submitted to
the United States Securities Exchange Commission. We undertake no obligation to
publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new
information, future events or for any other reason.

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/
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פרטנר תקשורת מודיעה כי  S&Pמעלות אשררה את דירוג
האשראי  ilA+/STABLEשל החברה
ראש העין ,ישראל 30 ,ביולי  - 2017חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מדווחת היום כי חברת אס
אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("מעלות") פרסמה דו"ח דירוג ביחס לחברה .בדו"ח אשררה
מעלות את דירוג האשראי של החברה .ilA+/Stable

לפרטים נוספים ראו את דו"ח הדירוג המלא של  S&Pמעלות מיום  27ביולי  2017ב:
 http://www.maalot.co.il/Publications/495/FRPar20170727170504.pdfאו תרגומו הלא
רשמי של הדו"ח לשפה האנגלית אשר יצורף לדוח המיידי על גבי טופס  6-Kאשר יוגש לרשות
לניירות ערך בארה"ב.
אמירות צופות פני עתיד
הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף  27Aלחוק ניירות ערך בארצות הברית
משנת  ,1933כפי שתוקן ,ובסעיף  21Eלחוק הבורסות לניירות ערך בארצות הברית משנת ,1934
כפי שתוקן ,וע"פ הוראות ה ,Safe Harbor-בחוק הUS Private Securities Litigation Reform -
 Actמשנת  . 1995מלים כגון "מעריך"" ,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.
אמירות צופות פני עתיד אלה כרוכות בסיכונים ,אי וודאויות ובהנחות לגבי פרטנר ,הסביבה המאקרו
כלכלית ,הרגלי הצרכן והעדפותיו בשימוש בטלפון הסלולרי ,מגמות בתעשיית התקשורת הישראלית
באופן כללי ,השפעת התנאים הכלכליים הגלובליים העכשוויים והתפתחויות רגולטוריות וחוקתיות
אפשריות .לאור סיכונים אלה ,אי ודאות והשערות ,אירועים הצופים פני עתיד אשר צוינו בהודעה זו
עשויים לא להתרחש ותוצאות בפועל יכולות להיות שונות באורח מהותי מן התוצאות החזויות .אין
בדירוג האשראי הנוכחי של החברה בכדי לחזות את דירוג האשראי שהחברה עשויה לקבל בעתיד.
לפרטים נוספים ביחס לסיכונים ,אי הוודאויות וההשערות המצוינות לעיל וסיכונים אחרים איתם אנו
מתמודדים ,אנא ראו "סעיף  .3מידע עיקרי  .3D -גורמי סיכון"" ,סעיף  .4מידע לגבי החברה"" ,סעיף
 .5סקירה תפעולית ופיננסית ותחזיות"" ,סעיף  .8מידע פיננסי  .8A -דוחות כספיים מאוחדים ומידע
פיננסי אחר  8A.1 -תהליכים משפטיים ומנהלתיים" ו"-סעיף  .11גילוי כמותי ואיכותי ביחס לסיכוני
שוק" בדוחות השנתיים על גבי טופס  20-Fובדיווחיה האחרים של החברה על גבי טופס  6-Kאשר
הוגשו לרשות לניירות ערך בארצות הברית .אין אנו מתחייבים לעדכן בפומבי או לתקן אמירות צופות
פני עתיד ,כתוצאה ממידע חדש ,מאירועים עתידיים או מכל סיבה אחרת.

אודות פרטנר תקשורת
חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר") היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי
תקשורת (ניידת ,טלפוניה נייחת ,שירותי אינטרנט וטלוויזיה) .תעודות ה ADS-של פרטנר נסחרות
בנאסד"ק ) (Global Select Marketומניותיה של פרטנר נסחרות בבורסת תל-אביב ( NASDAQו-
.)PTNR :TASE
לפרטים נוספים על פרטנר.http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ :
לפרטים נוספים על פרטנר:

למידע נוסף:
מר דודו מזרחי

גב' ליאת גלזר שפט

מנהל כספים ראשי

מנהלת קשרי משקיעים ופרויקטים עסקיים

טל'+972 (54) 781-4951 :

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

