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PARTNER COMMUNICATIONS REPORTS THE INTEREST 

RATE FOR THE SERIES D NOTES FOR THE PERIOD 
COMMENCING ON JULY 1, 2021 AND ENDING 

ON SEPTEMBER 30, 2021 
 

ROSH HA'AYIN, Israel, July 4, 2021 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, reports, pursuant to the Company's Shelf Prospectus 

dated September 3, 2009, as amended to date, and the Supplemental Shelf Offering 

Report dated April 15, 2010, as amended to date (the "Offering Report"), that the 

Company's Series D Notes will bear interest at a rate of 0.305% for the period 

commencing on July 1, 2021 and ending on September 30, 2021.  

Such interest rate is based on an annual yield of short term debt issued by the State of 

Israel ('Makam') (as defined in the Offering Report) at a rate of 0.019% and the fixed 

annual margin for the Series D Notes at a rate of 1.20%, representing a total annual 

interest rate of 1.219%  

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

any securities. 

 

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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Contacts: 

Mr. Tamir Amar 
Deputy CEO & Chief Financial Officer 
Tel: +972-54-781-4951 
 

Mr. Amir Adar 
Head of Investor Relations & Corporate 
Projects 
Tel: +972-54-781-5051 
Email: investors@partner.co.il 
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פרטנר תקשורת מדווחת על שיעור הריבית לאגרות החוב )סדרה ד'( 

 30ומסתיימת ביום  2021 יוליב 1 עבור התקופה המתחילה ביום
 2021 ספטמברב

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  - 2021 יוליב 4ראש העין, ישראל, 

(NASDAQ ו- TASE: PTNRמפעילת ,) בהתאם לתשקיף  מדווחת,, בישראל מובילה תקשורת

באפריל  15, כפי שתוקן מעת לעת, ודוח הצעת המדף מיום 2009בספטמבר  3המדף של החברה מיום 

"(, כי שיעור הריבית אשר תישאנה אגרות החוב )סדרה ד'( דוח ההצעהלעת )", כפי שתוקן מעת 2010

יעמוד  2021 ספטמברב 30ומסתיימת ביום  2021 יוליב 1של החברה עבור התקופה המתחילה ביום 

 .0.305% על

 של שיעור הריבית כאמור חושב על בסיס תשואת המק"מ לשנה )כהגדרתה בדוח ההצעה( בשיעור

, המשקפים יחד 1.20%המרווח השנתי הקבוע לאגרות החוב )סדרה ד'( בשיעור של בתוספת  0.019%

 .1.219%של  תשיעור ריבית שנתי

 הודעה זו לא מהווה הצעה למכירה של ניירות ערך או שידול לרכישתם.

 

 אודות פרטנר תקשורת

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

של פרטנר  ADS-(. תעודות הטלוויזיהשירותי ו שירותי אינטרנט ,תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת

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 ראשימשנה למנכ"ל ו

 781-4951 (54) 972+טל':
 

 מר אמיר אדר
 ופרויקטיםמנהל 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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