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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THE 

COMMENCEMENT OF THE COMMERICAL PHASE AND 

ACCELERATION OF ITS  

FIBER OPTIC NETWORK DEPLOYMENT 

 

ROSH HA'AYIN, Israel, August 9, 2017 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announces today following a pilot stage, the commencement of 

the commercial phase and acceleration of its fiber optic network deployment.  

 

Following the Company's report dated June 21, 2016, with respect to the deployment of an 

independent fixed-line infrastructure using fiber optics, Partner announces that over the last few 

months it has significantly increased the deployment rollout of the fiber optics in various cities 

throughout the country and has reached tens of thousands of households, as an expansion of 

the existing deployment that includes thousands of kilometers of fiber optics, with a presence in 

business centers and many cities throughout the country. In addition, as part of the Company's 

deployment plan, Partner intends to double its household reach by the end of the year. 

 

The Company's investment in the fiber optic network is part of the Company's strategy to 

maintain its technological leadership in the market. The fiber optic network enables the 

Company, as a comprehensive communications group, to offer higher internet speeds in Israel 

and to offer additional advanced services, such as high quality TV services. 

 

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

Form 6-K) dated June 21, 2016 at:  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891316005715/0001178913-16-005715-

index.htm or http://maya.tase.co.il/reports/details/1041592 and the Company's Annual Report on 

Form 20-F for the year ended December 31, 2016 – "Item 4. Business Overview".  

http://finance.yahoo.com/q?s=ptnr&d=t
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891316005715/0001178913-16-005715-index.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891316005715/0001178913-16-005715-index.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1041592
http://maya.tase.co.il/reports/details/1041592
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Forward-Looking Statements 

This press release includes forward-looking statements, as this term is defined in 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 “will”, "believe", "anticipate", "expect", "intend", "strive", 

"seek", "plan", "could", "may", "foresee", "target", "objective", "goal", declensions thereof and 

similar expressions typically convey forward-looking statements, but these words are not the 

only words that convey these 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 include the Company's expectations regarding the scope 

and quality of services that the Company will be able to offer its customers in the future and the 

number of households the network will reach by the end of the year. These statements are 

subject to risks, uncertainties and assumptions, including the dependency of the Company's 

fiber optic based infrastructure project, among others, on the regulator's assistance and steps 

that the regulator will take to ensure we will not be blocked in establishing our new and 

advanced network and the extent to which the project will expand the Company's ability to offer 

its customers various advanced technological and high quality services.    

 

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. 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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 ודיעה על יציאתה לשלב המסחרי מפרטנר תקשורת 

 והאצת הפריסה של תשתית הסיבים האופטיים של החברה

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )להלן "פרטנר" או "החברה"(  - 2017, 9אוגוסט ראש העין, ישראל, 

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) משלב הפיילוט, יציאתהעל היום  מודיעה, בישראל מובילה תקשורת 

 .לשלב המסחרי והאצת הפריסה של תשתית הסיבים האופטיים של החברה

 

 , תשתית קווית עצמאית מבוססת סיבים אופטיים תהקמלבקשר , 2016ביוני  21בהמשך להודעת החברה מיום 

בערים את קצב הפריסה של סיבים אופטיים  באופן משמעותיהגבירה  בחודשים האחרוניםמודיעה פרטנר כי 

כהרחבה לפריסה הקיימת הכוללת אלפי ק"מ של סיבים  ,והגיעה לעשרות אלפי משקי בית שונות ברחבי הארץ

כחלק מתכנית הפריסה של כן,  כמו אופטיים, עם נוכחות במרכזים עסקיים וביישובים רבים ברחבי הארץ.

 עד סוף השנה.רשת הסיבים להכפיל את מספר משקי הבית אליהם מגיעה  ה, בכוונתהחברה

 

לשמר את המובילות הטכנולוגית  של החברה האסטרטגיהחלק מהשקעת החברה ברשת הסיבים האופטיים הנה 

כקבוצת תקשורת כוללת, להציע שירותי אינטרנט מהירים  ,חברההסיבים האופטיים תאפשר לתשתית  .בשוק

  .במיוחד טלוויזיה באיכות גבוההשירותי  ם מתקדמים נוספים, כמויותר בישראל ולהעביר באמצעותה גם שירותי

 

ב:  2016ביוני  21מיום  (K-6למידע נוסף, אנא ראו את הודעת החברה והדיווח המיידי )על גבי טופס 

-005715-16-https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891316005715/0001178913

index.htm :או ב http://maya.tase.co.il/reports/details/1041592  הדו"ח השנתי של החברה לשנה וכן את

 . "F-20 "Item 4B Business Overviewעל גבי טופס  2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 

 אמירות צופות פני עתיד

לחוק ניירות ערך בארצות הברית משנת  A27הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף 

, כפי שתוקן, ועל פי 1934לחוק הבורסה לניירות ערך בארצות הברית משנת  E21, כפי שתוקן, ובסעיף 1933

. מלים כגון 1995משנת  US Private Securities Litigation Reform Act-, בחוק הSafe Harbor-הוראות ה

ף", "רוצה", "מתכנן", "ייתכן", "עשוי", "צופה", "יעד", "מטרה" והטיותיהם "מאמין", "מצפה", "מתכוון", "שוא

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

לנו בדבר אמירות אלה. ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי, על האמונות והתחזיות הנוכחיות ש

ביחס להיקף ואיכות  יית החברהציפאת אירועים עתידיים אפשריים. אמירות צופות פני עתיד אלה כוללות 

גיע רשת הסיבים עד תמספר משקי הבית אליהם  וכן את השירותים שהחברה תוכל להציע ללקוחותיה בעתיד

התלות של פרויקט תשתית הסיבים  תיכונים, אי וודאויות והנחות לרבוסוף השנה. אמירות אלה כרוכות בס

האופטיים של החברה בין היתר בסיוע הרגולטור ובצעדים שינקוט על מנת להבטיח שלא ניחסם בדרכנו להקים 

וכן באיזה שיעור יגדיל הפרויקט את יכולתה של החברה להציע ללקוחותיה מגוון  תשתית חדשה ומתקדמת

 שירותים בטכנולוגיה מתקדמת ובאיכות גבוהה.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891316005715/0001178913-16-005715-index.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891316005715/0001178913-16-005715-index.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1041592
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 אודות פרטנר תקשורת

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

של פרטנר נסחרות בנאסד"ק  ADS-(. תעודות הושירותי טלוויזיה שירותי אינטרנט ,)ניידת, טלפוניה נייחת

(Global Select Market)  תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של-( אביבNASDAQ ו-TASE :PTNR.) 

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

 

 למידע נוסף:

 

 מר דודו מזרחי

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 גלזר שפט גב' ליאת

 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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