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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THE EARLY 

REPAYMENT OF LOANS 

ROSH HA'AYIN, Israel, June 25, 2017 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announced today that it has executed early repayments of 

4 loans (loans C, D, E and F) to commercial banks in a principal amount of NIS 500 

million ("Early Repayments").  

In connection with the Early Repayments, the Company will record a one-time expense 

of NIS 21 million in Q2 2017 results. 

The Early Repayments will enable accumulated savings of approximately NIS 38 

million of interest costs. 

In addition to the Early Repayments, the Company is planning on early repayments of 

additional loans over the next coming months in an amount of approximately NIS 380 

million. This is in addition to repayments of approximately NIS 490 million of notes and 

loans scheduled in 2017 as part of the Company's payment schedule. 

 

For further information please see the Company's press release and immediate report 

(on Form 6-K) dated June 11, 2017 at:  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001790/zk1720124.h

tm or http://maya.tase.co.il/reports/details/1103153 and from June 15 2017 at 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001835/zk1720146.h

tm or  http://maya.tase.co.il/reports/details/1104346 and the Company's Annual Report 

on Form 20-F for the year ended December 31, 2016 – "Item 5. Operating and 

Financial Review and Prospects- 5B. Liquidity and Capital Resources".  

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001790/zk1720124.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001790/zk1720124.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1103153
http://maya.tase.co.il/reports/details/1103153
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001835/zk1720146.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001835/zk1720146.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1104346
http://maya.tase.co.il/reports/details/1104346
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Forward Looking Statements 

This press release includes forward-looking statements, as that term is defined in 

Section 27A of the Securities Act, Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 

1934, as amended, and the safe-harbor provisions of the U.S. Private Securities 

Litigation Reform Act of 1995.  Words such as “will”, "believe", "anticipate", "expect", 

"intend", "strive", "seek", "plan", "could", "may", "foresee", "target", "objective" and 

similar expressions typically convey forward-looking statements, but these words are 

not the only words that convey such statements.  All statements other than statements 

of historical fact included in this press release and any 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 including our plans for 

early repayments of additional loans during 2017. 

 

About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. ("Partner") is a leading Israeli provider of 

telecommunications services (cellular, fixed-line telephony and internet 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. David (Dudu) Mizrahi 

Chief Financial Officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Ms. Liat Glazer Shaft 

Head of Investor Relations & Corporate Projects 

Tel: +972-54-781-5051 

E-mail: investors@partner.co.il 

 
 

  

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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 של הלוואות  מיםמוקד נותמודיעה על פירעופרטנר תקשורת 
 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  - 2017 ביוני 25 ישראל,ראש העין, 

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) היא ביצעה כי היום ודיעה מבישראל,  מובילה תקשורת

 ₪מיליון  500בהיקף של לבנקים ( F -ו C ,D ,E לוואותהלוואות )ה 4של  מיםמוקד נותפירעו

 ."(מיםמוקד נותפירעו)"

 מיםהמוקד בקשר עם הפירעונות₪ מיליון  21לרשום הוצאה חד פעמית בגין עמלה בסך צפויה החברה 

 .2017בתוצאות רבעון שני של 

 הוצאות ריבית.ב₪ מיליון  38-של כ מצטבר חיסכון ואפשרי מיםהמוקד נותהפירעו

במהלך  של הלוואות לבצע פירעונות מוקדמים נוספים עתדת, החברה מתרעונות המוקדמיםילפ בנוסף

 490פירעונות אלו הינם בנוסף לפירעונות בהיקף של ₪. מיליון  380-החודשים הקרובים בהיקף של כ

 כחלק מלוח הסילוקין של החברה. 2017 -הצפויים בשל אג"ח והלוואות ₪ מיליון 

  ב: 2017ביוני  11מיום  (K-6המיידי )על גבי טופס  יםת החברה והדיווחולמידע נוסף, אנא ראו את הודע

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001790/zk1720124.h

tm  אוhttp://maya.tase.co.il/reports/details/1103153  

  ב: 2017ביוני  15ומיום 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001835/zk1720146.h

tm  או ase.co.il/reports/details/1104346http://maya.t הדו"ח השנתי של החברה לשנה  אתכן ו

 F-20 "Item 5. Operating and Financialעל גבי טופס  2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

Review and Prospects- 5B. Liquidity and Capital Resources".. 

 עתיד פני צופות אמירות

, ובסעיף ה"בערך באר "עלחוק ני A27הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף 

E21  כפי שתוקן, וע"פ הוראות ה1934לחוק הבורסות לניירות ערך בארצות הברית משנת ,-Safe 

Harborבחוק ה ,- US Private Securities Litigation Reform Act  מלים כגון 1995משנת .

"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 

ובדה היסטורית, הנכללת למעט ציון עבנוסף, כל אמירה, . המילים היחידות המתארות אמירות אלה

ביססנו , היא אמירה צופה פני עתיד. וכל אמירה בנוגע לאירועים עתידיים או תחזיות עתידיות בהודעה זו

אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי שלנו ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלנו בדבר 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001790/zk1720124.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001790/zk1720124.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1103153
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001835/zk1720146.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001835/zk1720146.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1104346
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בקשר  תיד אלה כרוכות בסיכונים, אי וודאויות ובהנחותאירועים עתידיים אפשריים. אמירות צופות פני ע

 .2017רעונות מוקדמים של הלוואות נוספות במהלך שנת ילרבות כוונות החברה לבצע פלחברה 

 

 אודות פרטנר תקשורת

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

של פרטנר נסחרות בנאסד"ק  ADS-נייחת ושירותי אינטרנט(. תעודות התקשורת )ניידת, טלפוניה 

(Global Select Market)  אביב )-תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה שלNASDAQ ו-TASE :

PTNR.) 

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

 

 למידע נוסף:

 

 מר דודו מזרחי

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 מנהלת 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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