PARTNER COMMUNICATIONS REPORTS THE RECEIPT OF
A TENDER OFFER TO PURCHASE 100% OF THE
COMPANY'S SHARES
ROSH HA'AYIN, Israel, January 29, 2020 - Partner Communications Company
Ltd. ("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications

operator,

reports that the Company received from HOT

Telecommunication Systems Ltd. and its controlling shareholder, Altice Europe N.V a
binding offer to acquire 100% of the issued share capital of the Company ("the
Proposed Transaction")

The Company's Board of Directors will examine the Proposed Transaction.

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/
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פרטנר תקשורת מדווחת על קבלת הצעת רכש לרכישת  011%ממניות
החברה
ראש העין ,ישראל 92 ,בינואר  - 9292חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE -מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מדווחת כי החברה קיבלה
מחברת הוט מערכות תקשורת בע"מ ובעלת השליטה בה חברת אלטיס אירופה הצעה מחייבת
לרכישת  011%מהון המניות המונפק ונפרע של החברה ("הצעת הרכש המוצעת").
דירקטוריון החברה יבחן את הצעת הרכש המוצעת.
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 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 :

2

