PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THE
APPOINTMENT OF MR. AVI ZVI AS THE COMPANY'S NEW
CEO
ROSH HA'AYIN, Israel, May 12, 2021 - Partner Communications Company Ltd.
("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator, announces, further to the Company's report dated April 5,
2021, that in accordance with the recommendation of the Company's Nominating
Committee, the Company's Board of Directors has approved today the appointment of
Mr. Avi Zvi as the new CEO of the Company, effective June 1, 2021.
Ms. Osnat Ronen, the Chairman of the Board of Directors, congratulated Mr. Zvi on his
appointment as the Company’s CEO and noted: "Avi is an exceptionally talented
manager and we are delighted that he will be leading Partner in its next phase of growth.
Mr. Zvi has extensive managerial experience, particularly in the communications sector,
and he is the appropriate person to lead the Partner Group towards continued growth
and operational excellence. I thank Mr. Isaac Benbenisti for transforming the Company,
with great skill, from a mobile company to a leading communications group in all of its
fields of operation, and I wish him much continued success in his future endeavors.”
Mr. Avi Zvi noted: “I am thrilled to be joining the Partner family. The communications
market is in the process of a revolution in infrastructure and growth opportunities, and
is undergoing continuous changes in the manner in which we consume content. I am
very much up for the challenge".

1

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. Tamir Amar

Mr. Amir Adar

Chief Financial Officer

Head of Investor Relations & Corporate Projects

Tel: +972-54-781-4951

Tel: +972-54-781-5051
Email: investors@partner.co.il

2

פרטנר תקשורת מודיעה על מינויו של מר אבי צבי כמנכ"ל החדש של
החברה
ראש העין ,ישראל 12 ,במאי  - 2021חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE -מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה ,בהמשך לדיווח החברה
מיום  5באפריל  ,2021כי בהתאם להמלצת ועדת האיתור של החברה ,דירקטוריון החברה אישר היום
את מינויו של מר אבי צבי למנכ"ל החברה החדש ,החל מיום  1ביוני .2021
יו"ר הדירקטוריון ,גב' אסנת רונן ,ברכה את מר צבי על מינויו לתפקיד מנכ"ל וציינה" :אבי הוא מנהל
מוכשר במיוחד ואנו נרגשים שהוא יוביל את פרטנר לשלב הצמיחה הבא שלה .למר צבי יש ניסיון ניהולי
עשיר במיוחד בתחום התקשורת והוא האדם המתאים להוביל את קבוצת פרטנר להמשך צמיחה ומצוינות
תפעולית .אני מודה למר איציק בנבנישתי על כך שהפך את החברה בכישרון רב ,מחברת סלולר לקבוצת
תקשורת מובילה בכל תחומי פעילותה ,ואני מאחלת לו המשך עשייה מבורכת בכל דרך שיבחר".
מר אבי צבי ,מסר" :אני נרגש מהצטרפותי למשפחת פרטנר .שוק התקשורת נמצא בתהליך של מהפכה
בתשתיות ובאפשרויות הצמיחה ,ובשינוי מתמיד באופן שבו אנחנו צורכים תוכן .אני בהחלט נכון לאתגר".
אודות פרטנר תקשורת
חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר") היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי
תקשורת (ניידת ,טלפוניה נייחת ,שירותי אינטרנט ושירותי טלוויזיה) .תעודות ה ADS-של פרטנר
נסחרות בנאסד"ק ) (Global Select Marketומניותיה של פרטנר נסחרות בבורסת תל-אביב
( NASDAQו.)PTNR :TASE-
לפרטים נוספים על פרטנרhttp://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ :
למידע נוסף:
מר אמיר אדר
מנהל קשרי משקיעים ופרויקטים
טל'+972 (54) 781-5051 :
דוא"לinvestors@partner.co.il :

מר תמיר אמר
מנהל כספים ראשי
טל'+972 (54) 781-4951:
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