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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THAT 

PARTNER TV SERVICE IS EXPECTED TO REACH 50,000 

SUBSCRIBERS DURING THIS MONTH 

ROSH HA'AYIN, Israel, January 11, 2018 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announced today that the Company’s TV service, Partner 

TV, is expected to reach 50,000 subscribed households during this month.    

For additional details regarding the Partner TV subscribers base, see the Company's 

press releases and immediate reports (on Form 6-K) dated October 25, 2017 at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317002867/zk1720652.ht

m   or http://maya.tase.co.il/reports/details/1127866; on November 21, 2017 at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003213/zk1720820.ht

m or http://maya.tase.co.il/reports/details/1131801 and on December 17, 2017 at: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003407/zk1720908.ht

m or http://maya.tase.co.il/reports/details/1136834 

 

 

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 Company's expectation 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317002867/zk1720652.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317002867/zk1720652.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1127866
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003213/zk1720820.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003213/zk1720820.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1131801
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003407/zk1720908.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003407/zk1720908.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1136834
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with respect to the scope of the expected recruitment of subscribers to the Company's 

TV service.    

 

 

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: 

Ms. Sigal Tzadok 

Acting 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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 500000-צפוי להגיע ל Partner TVשירות כי מודיעה פרטנר תקשורת 

 החודש במהלךקוחות ל

 
חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  - 8112ינואר ב 11אל, ראש העין, ישר

(NASDAQ ו-TASE :PTNR0 מפעילת) שירות הטלוויזיה  כיהיום ודיעה הבישראל0  מובילה תקשורת

  . החודש במהלך המנויים לשירותמשקי בית  50,000-להגיע לצפוי  ,Partner TV ,של החברה

 יםת החברה והדיווחוראו את הודע TVויזיה פרטנר וכמות המנויים לשירות הטללפרטים נוספים בקשר עם 

 ב: 5002באוקטובר  55( מיום K-6)על גבי טופס  םדייהמי

867/zk1720652.htmhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317002  

 ב: 5002 נובמברב 50ביום  ,http://maya.tase.co.il/reports/details/1127866או ב:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003213/zk1720820.ht

 m:801 או בhttp://maya.tase.co.il/reports/details/1131 , ב: 5002בדצמבר  02וביום 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003407/zk1720908.htm :או ב 

http://maya.tase.co.il/reports/details/1136834 

 

  

 אמירות צופות פני עתיד

, 3311לחוק ניירות ערך בארצות הברית משנת  A72הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף 

-, כפי שתוקן, ועל פי הוראות ה3311לחוק הבורסה לניירות ערך בארצות הברית משנת  E73כפי שתוקן, ובסעיף 

Safe Harborבחוק ה ,-US Private Securities Litigation Reform Act  מלים כגון "מאמין", 3331משנת .

"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 אמירות אלה. ביססנו 

תיד אלה על הידע הנוכחי, על האמונות והתחזיות הנוכחיות שלנו בדבר אירועים עתידיים אמירות צופות פני ע

הגיוס הצפוי של מנויים לשירות ביחס להיקף  יית החברהציפאת אפשריים. אמירות צופות פני עתיד אלה כוללות 

 .הטלוויזיה של החברה

 

 אודות פרטנר תקשורת

י מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותהיא )"פרטנר"( חברת פרטנר תקשורת בע"מ 

של פרטנר נסחרות  ADS-(. תעודות הוטלוויזיה שירותי אינטרנט ,תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת

-ו NASDAQאביב )-תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)בנאסד"ק 

TASE :PTNR.) 

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

 

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317002867/zk1720652.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1127866
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003213/zk1720820.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003213/zk1720820.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1131801
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317003407/zk1720908.htm
http://maya.tase.co.il/reports/details/1136834
http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
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 למידע נוסף:

 

 גב' סיגל צדוק

  כספים ראשי תמנהלמ"מ 

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 מנהלת קשרי משקיעים 

 781-5051 (54) 972+טל': 

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

mailto:investors@partner.co.il
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