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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES FILING OF A 

SHELF PROSPECTUS IN ISRAEL 

 

Rosh Ha’ayin, Israel, June 13, 2018 - 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 June 2020 (or if extended by the ISA, subject to certain conditions, until June 

2021) 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. 

 

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 
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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, 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. For further information regarding the above-

mentioned risks, uncertainties and conjectures and other risks we face, please see "Item 3. Key 

Information - 3D. Risk Factors," "Item 4. Information on the Company," "Item 5. Operating and 

Financial Review and Prospects," "Item 8. Financial Information - 8A.Consolidated Financial 

Statements and Other Financial Information - 8A.1 Legal and Administrative Proceedings" and 

"Item 11. Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk" in the Company's Annual 

Reports on Form 20-F, and the Company’s other reports on Form 6-K, which were submitted to 

the United States Securities Exchange Commission. We undertake no obligation to publicly 

update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future 

events or otherwise. 

 

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: 

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

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )להלן "פרטנר" או "החברה"(  -2018 ביוני 13ישראל, 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  2020עד ליוני  המדף מעניק לחברה גמישות להציע, מעת לעת

ערך מניות רגילות וניירות  אגרות חוב, (2021לניירות ערך בישראל, בכפוף לתנאים מסוימים, עד ליוני 

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, מדף 

 

 מכרידיווח 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 Actמעת לעת )"

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

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

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

 .Securities Act-הבהתאם לפטור מדרישות רישום לפי 

 

 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

כגון "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 המילים היחידות המתארות 

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

לאירועים עתידיים או תחזיותינו העתידיות, הן אמירות צופות פני עתיד. ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על 

ת פני הידע הנוכחי שלנו ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלנו בדבר אירועים עתידיים אפשריים. אמירות צופו

ריות ומשפטיות אפשריות. ועתיד אלה כרוכות בסיכונים, אי ודאויות ובהנחות בקשר לחברה והתפתחויות רגולט

לאור סיכונים, אי ודאויות והנחות אלו, אמירות צופות פני העתיד הכלולות בדיווח זה עשויות לא להתקיים 

 -. מידע עיקרי 3אנא ראו "סעיף . למידע נוסף והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו הצפויות

D3 מידע 8", "סעיף ת ותחזיותופיננסי ת. סקירה תפעולי5. מידע לגבי החברה", "סעיף 4. גורמי סיכון", "סעיף .

. 11"סעיף -תהליכים משפטיים ומנהלתיים" ו 8A.1 -. דוחות כספיים מאוחדים ומידע פיננסי אחר A8 -פיננסי 

ובדיווחיה האחרים של החברה על  F-20סיכוני שוק" בדוחות השנתיים על גבי טופס ביחס לכותי גילוי כמותי ואי

החברה אינה מתחייבת לעדכן את הציבור או אשר הוגשו לרשות לניירות ערך בארצות הברית.  K-6גבי טופס 

 רת. לעדכן כל אמירות צופות פני עתיד כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או בשל סיבה אח
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 אודות פרטנר תקשורת

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

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

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

PTNR.) 

   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':

 

 שפטליאת גלזר גב' 

 ופרויקטיםמנהלת קשרי משקיעים 

 4383 781 (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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