PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THE RECEIPT OF A
TEMPORARY ALLOCATION OF SPECTRUM BANDS IN THE 700 MHz
FREQUENCY BAND
ROSH HA'AYIN, Israel, July 12, 2018 - Partner Communications Company Ltd. ("Partner" or the
"Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli communications operator, reports, that the
Ministry of Communications has temporarily allocated to the Company spectrum bands in the 700 MHz
frequency band for the use of advanced LTE technologies, subject to the Company's commitment to comply
with all the terms of the temporary allocation ("Temporary Allocation").

The Temporary Allocation will enable the Company to prepare for use of the 700 MHz frequency band, for
the provision of advanced MRT services and to streamline the adaptation of the relevant technology. In
addition, the said use will enable the Company to improve the quality and coverage of the cellular service it
provides to its subscribers.

The Temporary Allocation shall expire in one of the following circumstances: (i) 60 days after the
announcement of the tender winners for advanced MRT services that the Ministry of Communications is
currently formulating ("Tender"); (ii) insofar as the Company shall win the Tender; (iii) insofar as the Company
will not make use of the frequencies of the Temporary Allocation within 90 days of the allocation date; and
(iv) 60 days after receipt of notice of cancellation by an authorized entity.

Partner uses a joint radio network with Hot Mobile Ltd., through the joint venture P.H.I. Networks (2015) LP,
in accordance with the network sharing agreement between the two companies.
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).
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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 מדווחת על קבלת הקצאה זמנית של פסי תדרים
בתחום ה 700-מה"ץ
ראש העין ,ישראל 12 ,ביולי  -2018חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה") ( NASDAQו:TASE -
 ,)PTNRמפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מדווחת כי משרד התקשורת הקצה לחברה באופן זמני פסי תדרים
בתחום ה 700-מה"ץ לשם שימוש בטכנולוגיות  LTEמתקדמות ,בכפוף להתחייבות החברה לקיים את כל תנאי
ההקצאה הזמנית ("הקצאה זמנית").
ההקצאה הזמנית תאפשר לפרטנר להיערך לשימוש בתחום תדרי ה 700-מה"ץ ,לצורך מתן שירותי רט"ן מתקדמים
ולייעול הטמעת הטכנולוגיה הרלוונטית .כמו כן ,השימוש האמור ,יאפשר לחברה לשפר את איכות וכיסוי שירות הסלולר
שהיא מספקת למנויה.
ההקצאה הזמנית תפקע באחת מהנסיבות שלהלן 60 )i( :יום לאחר הכרזה על זוכים במכרז עבור שירותי רט"ן
מתקדמים שמשרד התקשורת מגבש בימים אלה ("המכרז"); ( (iiככל שהחברה תזכה במכרז; ( )iiiככל שהחברה לא
תעשה שימוש בתדרים שבהקצאה הזמנית תוך  90יום ממועד ההקצאה; ו 60 (iv(-יום לאחר קבלת הודעת ביטול על
ידי גורם מוסמך.
פרטנר עושה שימוש ברשת רדיו משותפת עם הוט מובייל בע"מ ,דרך המיזם המשותף ,פי.אייץ'.איי נטוורקס ()2015
שותפות מוגבלת ,וזאת בהתאם להסכם שיתוף הרשתות שבין שתי החברות.

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.)PTNR :TASE-
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

טל'+972 (54) 781-4951:

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