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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES A SHARE 

BUYBACK PLAN 

Rosh Ha’ayin, Israel, May 31, 2018 - Partner Communications Company Ltd. ("Partner" or 

"the Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli mobile communications 

operator, reports that the Company's Board of Directors resolved on May 30, 2018 to adopt a 

buy-back plan of up to an aggregate amount of NIS 200 million of its ordinary shares which are 

traded on the Tel Aviv Stock Exchange ("the Plan" and "TASE" respectively). 

The period of the Plan will be from June 4, 2018 until May 30, 2019. The Company is 

authorized to repurchase in open market transactions on the TASE, in privately negotiated 

transactions or a combination of the two on every trading day of the TASE. Any repurchases 

effected pursuant to the Plan will be subject to the Plan's price and daily volume restrictions. 

The Plan will not involve any repurchase of the Company's American Depository Shares. 

The Plan will be implemented in multiple tranches, the first of which will involve the repurchase 

of up to an aggregate amount of NIS 50 million of the Company's ordinary shares. The 

implementation of subsequent tranches will be subject to approval of the Company's Board of 

Directors.  

The Plan will be executed in accordance with the safe harbor for securities repurchases 

provided by the Israel Securities Authority opinion (No.199-8) regarding a safe harbor in a 

buyback of securities by a corporation. In compliance with the requirements of this safe harbor, 

the Plan includes the following criteria: (i) volume and price limits; (ii) determination of buyback 

periods; (iii) irrevocability of the instruction provided to the broker regarding the execution of the 

tranche; (iv) the Plan may not commence until one trading day has elapsed from the date of 

publication of the first financial statement after the adoption of the Plan; (v) execution of the 

Plan through an independent broker based on an irrevocable power of attorney; and (vi) 

maximum volume of buyback on a given trading day. 

It should be noted that the Plan does not obligate the Company to acquire any shares or a 

specific volume of shares in any period. 
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The Company will report the repurchases that will be executed under the Plan each quarter or 

after the completion of each tranche, the earlier of them. 

Implications of the buyback on the shareholders - According to the provisions of the Company's 

General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular 

Method (MRT), crossing of 5% of means of control in the Company, requires reporting to the 

Israeli Ministry of Communications ("MoC") while crossing of 10% of means of control in the 

Company, requires the consent of the MoC in writing and in advance. It should be noted that 

since the repurchased shares under the Plan will become dormant shares as defined in section 

308 of the Israeli Companies Law-1999, the rate of the voting rights of the shareholders will be 

increased following the repurchases. The sources of financing for the implementation of the 

Plan will be from the Company's own sources. The Company does not anticipate tax 

implications for it or for its shareholders who do not sell shares under the Plan. As a result of 

the buyback, a tax event will occur for the shareholders whose shares were purchased. 

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. All 

statements other than statements of historical fact included in this press release, including 

statements relating to the Plan, any other statements regarding other future events or our future 

prospects, are forward-looking 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 are subject to risks, uncertainties and assumptions 

about Partner, and possible regulatory and legal developments.  In light of these risks, 

uncertainties and assumptions, the forward-looking events discussed in this press release 

might not occur, and actual results may differ materially from the results anticipated. We 

undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as 

a result of new information, future events or otherwise.Specific statements have been made 

regarding the Company's Plan to repurchase its shares. The repurchase Plan does not require 

the Company to acquire any shares at all, or any specific amount of shares. 

 

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 
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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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 מודיעה על תכנית רכישה עצמית של מניותפרטנר תקשורת 

 

 חברת פרטנר תקשורת בע"מ )להלן "פרטנר" או "החברה"( - 2018 במאי, 31 ראש העין, ישראל,

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) ביום החליט דירקטוריון החברה  כי מודיעה בישראל, מובילה תקשורת

עד אביב -מניות החברה אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל רכישה עצמית שללאמץ תכנית  2018במאי  30

 " בהתאמה(.התכנית"-" והבורסה)"₪ מיליון  200לסכום מצטבר של 

החברה מוסמכת לבצע רכישה עצמית בדרך  .2019במאי  30ועד ליום  2018ביוני  4תקופת התוכנית הינה מיום 

כל הרכישות  .בכל יום מסחר בבורסה פרטיות או בשילוב של השתייםשל מסחר בבורסה, בדרך של עסקאות 

לא תכלול רכישה עצמית  התכנית .היומיות שתתבצענה בהתאם לתכנית תהיינה בכפוף למגבלות המחיר וההיקף

 .(ADS) ארה"בב למסחר הרשומות המניותשל 

של מניות החברה. היישום של מנות ₪ מיליון  50התכנית תיושם בחלוקה למנות, הראשונה שבהן בהיקף של עד 

 כפוף לאישור דירקטוריון החברה. בנוספות, יהיה 

ביחס להגנת נמל מבטחים ברכישה ( 199-8)מס' בישראל עמדת רשות ניירות ערך לתיושם בהתאם  התכנית

את התנאים הבאים: לדרישות של נמל מבטחים זה, התכנית כוללת בהתאם . ידעצמית של ניירות הערך של תאג

(i) והגבל( ת כמות ומחירlimit;) (ii );קביעת מועדי רכישה (iii ) של ההוראה לברוקר ביחס לביצוע אי הדירות

 ;התכניתלאחר עבור יום מסחר ממועד פרסום הדוח הכספי הראשון לאחר אימוץ תחל רק התכנית  (iv) ;מנהה

(v)  ו חוזר;-בלתי תלוי שיפעל על בסיס ייפוי כוח בלתי ברוקרביצוע התוכנית באמצעות- (vi ) היקף מרבי של

 רכישה עצמית ביום מסחר נתון.

 יודגש כי התכנית אינה מחייבת את החברה לרכוש מניות כלשהן או כמות מוגדרת של מניות בכל תקופה.

החברה תדווח על הרכישות שתבוצענה במסגרת התכנית, מדי רבעון או בסיום ביצועה של כל מנה, המוקדם 

 מביניהם.

החברה למתן שירותי רדיו טלפון רישיון בהתאם להוראות  - השלכות ביצוע הרכישה העצמית על בעלי המניות

, מחייבת דיווח לשר התקשורת 5%, חציית סך החזקה באמצעי שליטה בחברה של נייד בשיטה התאית )רט"ן(

, מחייבת את קבלת אישורו של שר התקשורת 10%חציית סך החזקה באמצעי השליטה בחברה של ו ,על כך

רדומות מניות בהקשר זה יש לשים לב כי מאחר שהמניות שתירכשנה תחת התכנית תהיינה בכתב ומראש. 

אזי שיעור זכויות ההצבעה של בעלי המניות יגדל , 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 308כמשמעות המונח בסעיף 

החברה אינה צופה  מקורות המימון לביצוע התכנית יהיו ממקורותיה העצמיים של החברה. בעקבות הרכישות.

השלכות מס עליה או על בעלי מניותיה שאינם מוכרים מניות במסגרת התוכנית. כתוצאה מהרכישה העצמית, 

 ו ייווצר אירוע מס.לבעלי המניות שמניותיהם נרכש

 

 אמירות צופות פני עתיד

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

ארות וביטויים דומים בדרך כלל מתארים אמירות צופות פני עתיד, אך מילים אלה אינן המילים היחידות המת

כל אמירות למעט אמירות ביחס לעובדות היסטוריות הכלולות בדיווח זה, לרבות אמירות אמירות אלה. 

המתיחסות לתכנית, כל אמירה אחרת ביחס לאירועים עתידיים או תחזיותינו העתידיות , הן אמירות צופות פני 

מונות והציפיות הנוכחיות שלנו בדבר אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי שלנו ועל האעתיד. ביססנו 

צופות פני עתיד אלה כרוכות בסיכונים, אי ודאויות ובהנחות בקשר לחברה אמירות אירועים עתידיים אפשריים. 

והתפתחויות רגולוטריות ומשפטיות אפשריות. לאור סיכונים, אי ודאויות והנחות אלו, אמירות צופות פני העתיד 

לא להתקיים והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו הצפויות.  הכלולות בדיווח זה עשויות

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

ת תכני ספציפיות נאמרו ביחס לתכנית לרכישה עצמית של מניותיה.עתידיים או בשל סיבה אחרת. אמירות 

 ים או כלל.בהיקף מסו מניותהרכישה העצמית איננה דורשת מהחברה לרכוש 

 

 אודות פרטנר תקשורת

חברת פרטנר תקשורת בע"מ היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי תקשורת )ניידת, טלפוניה 

 (Global Select Market) של פרטנר נסחרות בנאסד"קADS -(. תעודות הוטלוויזיה שירותי אינטרנט, נייחת

 (.TASE :PTNR -ו NASDAQאביב )-תל ומניותיה של החברה נסחרות בבורסת

    Relations/lobby-http://www.partner.co.il/en/Investors נוספים על פרטנר: לפרטים 

 למידע נוסף:

 

 תמיר אמרמר 

 מנהל כספים ראשי

 4951 781 (54) 972+טל':   

 גב' ליאת גלזר שפט

 ופרויקטים  מנהלת קשרי משקיעים

 5051 781 (54) 972+טל':   

 @co.ilpartnerinvestors.דוא"ל: 

 

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