
 

 1 

 

 
PARTNER COMMUNICATIONS UPDATES REGARDING 

REJECTION OF THE BIDS RECEIVED FOR A TRANSACTION 
IN THE FIBER OPTICS FIELD 

 

 

ROSH HA'AYIN, Israel, April 13, 2021 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announces that, following the Company's report dated 

February 21, 2021, the Company decided to reject the bids received from various 

investors to acquire 20% of the rights to use the Company’s existing and future fiber 

optic network for services to private households. 

 

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 & VP Fiber-Optics 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Amir Adar 

Head of Investor Relations and Corporate 
Projects  

Tel: +972-54-781-5051 
E-mail: investors@partner.co.il 
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לעסקה  דחיית ההצעות שהתקבלו בדבר מעדכנת פרטנר תקשורת
 בתחום הסיבים האופטיים

 

 חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"( - 2021 ,אפרילב 13ישראל, ראש העין, 

(NASDAQ ו- TASE :PTNR ,)בהמשך לדיווח  כיודיעה מ, בישראל מובילה תקשורת מפעילת

 שוניםמשקיעים ההצעות שהתקבלו מ לדחות אתהחברה החליטה , 2021 ,פברוארב 21החברה מיום 

בית, הקיימת והעתידית של  מזכויות השימוש ברשת הסיבים האופטיים העצמאית למשקי 20%לרכישת 

 .החברה

 

 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 ,נייחתתקשורת )ניידת, טלפוניה 

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

 סמנכ"ל כספים וסיבים אופטיים

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 אמיר אדר

  ופרויקטים מנהל קשרי משקיעים

 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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