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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES FILING OF A 

SHELF PROSPECTUS IN ISRAEL 

Rosh Ha’ayin, Israel, July 27, 2021 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announced that it has published a shelf prospectus after 

having received the Israeli Securities Authority and the Tel Aviv Stock Exchange 

approvals. The shelf prospectus allows the Company the flexibility to offer from time to 

time until July 2023 (or if extended by the ISA, subject to certain conditions, until July 

2024) debentures, ordinary shares and other securities of the Company in Israel. Any 

offering of these securities in the future will be made pursuant to a supplemental shelf 

offering report which will describe the terms of the securities being offered and the 

specific details of the offering. 

 

This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities 

may not be offered or sold in the United States absent registration under the US 

Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or an exemption from the 

registration requirements of the Securities Act. Any offering of securities pursuant to the 

shelf prospectus and any supplemental shelf offering report will be made only in Israel 

to residents of Israel, will not be registered under the Securities Act and will not be 

offered or sold in the United States or to U.S. persons (as defined in Regulation S 

under the Securities Act), except pursuant to an applicable exemption from registration 

under the Securities Act. 
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About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. 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 

Deputy CEO & Chief Financial officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Mr. Amir Adar 

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
http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby
mailto:investors@partner.co.il
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 בישראלהגשת תשקיף מדף על פרטנר תקשורת מודיעה 

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )להלן "פרטנר" או "החברה"(  -2021 ,ביולי 27ישראל, ראש העין, 

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) תשקיף מדף  פרסמהכי ודיעה מבישראל,  מובילה תקשורת

בורסה לניירות ערך בתל אביב. תשקיף הערך בישראל ורשות לניירות לאחר שקיבלה את אישורי ה

)או אם תאושר ארכה על ידי הרשות  2023יולי לעד  מעניק לחברה גמישות להציע, מעת לעתהמדף 

מניות רגילות וניירות ערך  אגרות חוב, (2024יולי ללניירות ערך בישראל, בכפוף לתנאים מסוימים, עד 

על פי דוח הצעת האמורים תבוצע ערך השל ניירות עתידית  הנפקהכל . בישראל אחרים של החברה

 הפרטים הספציפיים של ההצעה.את אשר יתאר את תנאי ניירות הערך המוצעים ומשלים, דף מ

 

מכר ידיווח זה אינו מהווה הצעה של ניירות ערך למכירה בארצות הברית. ניירות ערך אינם יכולים לה

כפי שתוקן  1933משנת  Securities Act  US-( תחת הregistrationבארצות הברית ללא רישום )

"(, או ללא בקשה לקבלת פטור מדרישות הרישום על פי החוק האמור. כל Securities Actלעת )"מעת 

המדף ודוחות הצעת המדף המשלימים, תבוצע בישראל בלבד, תשקיף  על פיניירות ערך של  ההצע

וניירות הערך לא יוצעו או ימכרו בארצות הברית  Securities Act-לתושבי ישראל, לא תירשם על פי ה

, למעט Securities Act) -ח הומכ השהותקנ Regulation S -ב)כהגדרת מונח זה  U.S Persons-ל

 .Securities Act-הבהתאם לפטור מדרישות רישום לפי 

 

 אודות פרטנר תקשורת

חברת פרטנר תקשורת בע"מ היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי תקשורת 

 של פרטנר נסחרות בנאסד"קADS -(. תעודות הוטלוויזיה אינטרנט שירותי, )ניידת, טלפוניה נייחת

(Global Select Market) אביב )-תל ומניותיה של החברה נסחרות בבורסתNASDAQ ו- TASE :

PTNR.) 

   Relations/lobby-tner.co.il/en/Investorshttp://www.par נוספים על פרטנר: לפרטים 

  

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

 

 תמיר אמרמר 

 משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי

 4951 781 (54) 972+טל':

 

 מר אמיר אדר

 ופרויקטיםמנהל קשרי משקיעים 

 5051 781 (54) 972+טל': 

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

mailto:investors@partner.co.il

	Partner Communications Company Ltd. 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 trade...

		2021-07-27T05:24:39+0000
	Not specified




