PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES REPURCHASE
RESULTS OF ITS ORDINARY SHARES
Rosh Ha’ayin, Israel, October 28, 2018 - Partner Communications Company Ltd.
("Partner" or "the Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator, reports that following the Company's announcement on May

31, 2018 of a share buy-back plan of up to an aggregate amount of NIS 200 million of
its ordinary shares which are traded on the Tel Aviv Stock Exchange ("the Plan"), and
further to the approval of the Company's Board of Directors on August 14, 2018
regarding the repurchase of the second tranche under the Plan ("the Second
Tranche"), as of October 25, 2018, the Company has completed the repurchase of the
Second Tranche, in an additional amount of NIS 50 million (including commissions)
with an aggregate repurchase total amount of NIS 100 million under the Plan.
The Company has repurchased 2,865,398 of its ordinary shares under the Second
Tranche, with an aggregate total amount of 6,501,588 shares repurchased under the
Plan. The average price per share of the total amount of shares repurchased under the
Plan was NIS 15.38 (including commissions). As of this date, the Company's treasury
shares totals an amount of 7,887,891.
The implementation of subsequent tranches, insofar as there will be under the Plan, is
subject to the approval of the Company's Board of Directors.

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
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, including
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statements relating to the Plan, 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. We
undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as
a result of new information, future events or otherwise. Specific statements have been made
regarding the Company's Plan to repurchase its shares. The repurchase Plan does not require
the Company to acquire any shares at all, or any specific amount of shares.

About Partner Communications
Partner Communications Company Ltd. is a leading Israeli provider of telecommunications
services (cellular, fixed-line telephony, internet services 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

Liat Glazer Shaft

Chief Financial Officer

Head of Investor Relations and Corporate Projects

Tel: +972-54-781-4951

Tel: +972-54-781-5051
E-mail: investors@partner.co.il
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פרטנר תקשורת מודיעה על תוצאות רכישה עצמית של מניותיה
ראש העין ,ישראל 28 ,באוקטובר - 2018 ,חברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן "פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה כי בהמשך להודעת החברה מיום
 31במאי  ,2018על אימוץ תכנית רכישה עצמית של מניות החברה הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב,
עד לסכום מצטבר של  200מיליון "( ₪התכנית") ,ובהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  14לאוגוסט 2018
בנוגע לרכישת המנה השנייה בהתאם לתכנית ("המנה השנייה") ,נכון ליום  25באוקטובר  2018החברה
השלימה את רכישת המנה השנייה ,בסכום נוסף של  50מיליון ( ₪כולל עמלות) ובסך מצטבר של  100מיליון ₪
שנרכש בסך הכול תחת התכנית.
החברה רכשה  2,865,398מניות במסגרת המנה השנייה ,ובמצטבר רכשה  6,501,588מניות תחת התכנית.
המחיר הממוצע למניה מתוך כמות המניות הכוללת שנרכשו תחת התכנית היה ( ₪ 15.38כולל עמלות) .נכון
למועד זה ,סך המניות הרדומות של החברה עומד על .7,887,891
יישום של מנות נוספות ,ככל שתהיינה תחת התכנית ,יהיה כפוף לאישור דירקטוריון החברה.

אמירות צופות פני עתיד
הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף  27Aלחוק ניירות ערך בארצות הברית משנת
 ,1933כפי שתוקן ,ובסעיף  21Eלחוק הבורסה לניירות ערך בארצות הברית משנת  ,1934כפי שתוקן ,ועל פי
הוראות ה ,Safe Harbor-בחוק ה US Private Securities Litigation Reform Act-משנת  .1995מלים
כגון "מאמין"" ,מצפה"" ,מתכוון"" ,שוא ף"" ,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 .כל אמירות למעט אמירות ביחס לעובדות היסטוריות הכלולות בדיווח זה ,לרבות אמירות
המ תייחסות לתכנית ,כל אמירה אחרת ביחס לאירועים עתידיים או תחזיותינו העתידיות ,הן אמירות צופות פני
עתיד .ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי שלנו ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלנו בדבר
אירועים עתידיים אפשריים .אמירות צופות פני עתיד אלה כרוכות בסיכונים ,אי ודאויות ובהנחות בקשר לחברה
והתפתחויות רגולטוריות ומשפטיות אפשריות .לאור סיכונים ,אי ודאויות והנחות אלו ,אמירות צופות פני העתיד
הכלולות בדיווח זה עשויות לא להתקיים והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו הצפויות.
החברה אינה מתחייבת לעדכן את הציבור או לעדכן כל אמירות צופות פני עתיד כתוצאה ממידע חדש ,אירועים
עתידיים או בשל סיבה אחרת .אמירות ספציפיות נאמרו ביחס לתכנית לרכישה עצמית של מניותיה .תכנית
הרכישה העצמית איננה דורשת מהחברה לרכוש מניות בהיקף מסוים או כלל.
אודות פרטנר תקשורת
חברת פרטנר תקשורת בע"מ היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי תקשורת (ניידת ,טלפוניה
נייחת ,שירותי אינטרנט וטלוויזיה) .תעודות ה ADS-של פרטנר נסחרות בנאסד"ק )(Global Select Market
ומניותיה של החברה נסחרות בבורסת תל-אביב ( NASDAQו.)PTNR :TASE -

3

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

למידע נוסף:
מר תמיר אמר

גב' ליאת גלזר שפט

מנהל כספים ראשי

מנהלת קשרי משקיעים ופרויקטים

טל'+972 (54) 781 4951 :

טל'+972 (54) 781 5051 :
דוא"לinvestors@partner.co.il :
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