PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES
CHANGES TO ITS BOARD OF DIRECTORS
ROSH HA'AYIN, Israel, November 17, 2019 - Partner Communications Company
Ltd. ("Partner" or "the Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator, announces the following changes in the Company's
Board of Directors:

1. The Company's Board of Directors approved on November 15, 2019, the
appointment of Mr. Yossi Shachak, CPA as a member to the Company's
Board of Directors. In accordance with the Company's Articles of Association
and applicable law, Mr. Shachak shall serve in office until the coming Annual
General Meeting of shareholders of the Company.
Mr. Shachak is a consultant to boards of directors, and a board member of
public and private companies including, the Azrieli Group Ltd. and Tefron Ltd.
Mr. Shachak is an accounting and financial expert, a certified public
accountant and is a graduate of accounting from the Hebrew University in
Jerusalem.

2. In addition, the Company's Board of Directors approved on November 15,
2019, the appointment of Mr. Richard Hunter as a member to the Company's
Board of Directors. In accordance with the Company's Articles of Association
and applicable law, Mr. Richard Hunter shall serve in office until the coming
Annual General Meeting of shareholders of the Company.
Mr. Richard Hunter is chairman of the Board of Directors of Holmes Place
International Ltd., serves on the Board of Directors of Delta Galil Industries
Ltd. and is a partner in Green Lantern, a private equity fund. Previously he
served as CEO of McCann Erickson Israel from 2012 until 2016 and also
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served as a director at SodaStream International Ltd. and served as CEO of
013 Netvision. Mr. Hunter is an accounting and financial expert, holds an LL.B
from the College of Management, Tel-Aviv and an M.B.A from INSEAD
Business School.

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:
Mr. Tamir Amar

Ms. Liat Glazer Shaft

Chief Financial Officer

Head of Investor Relations & 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 שינויים בהרכב דירקטוריון החברה
ראש העין ,ישראל 71 ,בנובמבר  - 2019חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה על השינויים הבאים
בהרכב דירקטוריון החברה:
 .1דירקטוריון החברה אישר ביום  11בנובמבר  2112את מינויו של רו"ח מר יוסי שחק
כדירקטור בחברה .בהתאם לתקנון החברה ולדין החל עליה ,מר שחק יכהן בתפקידו עד
לאסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בחברה.
מר שחק יועץ לחברות ודירקטוריונים ומכהן כחבר דירקטוריון בחברות ציבוריות ופרטיות
לרבות קבוצת עזריאלי בע"מ ותפרון בע"מ .מר שחק הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית,
הינו רואה חשבון מוסמך ובוגר לימודי תעודה בחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים.
 .2כמו כן ,דירקטוריון החברה אישר ביום  11בנובמבר  2112את מינויו של מר ריצ'רד הנטר
כדירקטור בחברה .בהתאם לתקנון החברה ולדין החל עליה ,מר הנטר יכהן בתפקידו עד
לאסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בחברה.
מר ריצ'רד הנטר מכהן כיו"ר דירקטוריון הולמס פלייס בינלאומי בע"מ ,מכהן כחבר דירקטוריון
בדלתא גליל תעשיות בע"מ והינו שותף בקרן הון פרטית ,גרין לנטרן .לפני כן הוא כיהן
כמנכ"ל מקאן אריקסון ישראל משנת  2112עד  2112וכן כיהן כדירקטור בחברת סודהסטרים
אינטרנשיונל בע"מ וכמנכ"ל בחברת  113נטויז'ן .מר ריצ'רד הנטר הוא בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית ,תואר ראשון במשפטים מהמכללה למינהל תל אביב ותואר שני במנהל
עסקים מבית הספר לעסקים .INSEAD
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 Marketומניותיה של פרטנר נסחרות בבורסת תל-אביב ( NASDAQו:TASE-
.)PTNR
לפרטים נוספים על פרטנרhttp://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ :
למידע נוסף:
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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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