PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES ISSUANCE OF
COMPANY DEBENTURES (SERIES G) FOLLOWING
EXERCISE OF OPTION WARRANTS (SERIES A)
ROSH HA'AYIN, Israel, February 27, 2020 - Partner Communications Company Ltd.
("Partner" or "the Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator, announces that further to the Company's immediate reports dated
April 17, 2019 and May 1, 2019, with respect to a private placement in Israel of untradeable
option warrants that are exercisable for the Company's Series G debentures, and further to the
Company's immediate reports dated July 1, 2019 and November 28, 2019, with respect to the
exercise of option warrants of the Company (Series A), an additional 151,000 option warrants
of the Company (Series A) that are exercisable for NIS 15,100,000 par value of Series G
debentures of the Company, were exercised.
The option warrants (Series A) of Series G debentures of the Company, were exercised at a
discount rate of 3.207%, and therefore the weighted discount rate for February 27, 2020 that
applies to the Series G debentures (following the issuance detailed in this report) is 0.65%.
Standard & Poor’s Global Ratings Maalot Ltd. ("Maalot") has announced an ilA +/negative
rating for the issuance of debentures in an amount of up to NIS 15.1 million par value that will
be issued through an expansion of Series G debentures as part of an exercise of untradeable
options. For further information, see Maalot's report dated February 27, 2020 at:

https://www.maalot.co.il/Publications/495/IRPar20200227093716.pdf or its unofficial English
translation which will be attached to the Company's report on Form 6-K to be submitted to the
US Securities and Exchange Commission later today.

NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN
PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,
JAPAN, SOUTH AFRICA OR SINGAPORE.
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For additional details regarding the Company's Series G debentures, see the Company's Shelf
Offering Report that the Company published on January 3, 2019 (on Form 6-K) at:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319000035/zk1922436.htm or
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1206001-1207000/P1206884-00.pdf
the Company's press releases and immediate reports (on Form 6-K) dated April 17, 2019 at:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319001154/zk1922938.htm
or https://maya.tase.co.il/reports/details/1225154 ; on May 1, 2019 at:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319001264/zk1922985.htm or
https://maya.tase.co.il/reports/details/1226942

and

on

July

1,

2019

https://maya.tase.co.il/reports/details/1238784

at:
or

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319001781/zk1923231.htm and
on

November

28,

2019

on

https://maya.tase.co.il/reports/details/1265589/2/0

or

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319002851/zk1923706.htm or
and also the Company's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2018 –
"Item 5B. Liquidity and Capital Resources".
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

Ms. Liat Glazer Shaft

Chief Financial Officer

Head of Investor Relations & Corporate Projects

Tel: +972-54-781-4951

Tel: +972-54-781-5051
Email: investors@partner.co.il
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פרטנר תקשורת מודיעה על הנפקת אגרות חוב (סדרה ז') של החברה
בעקבות מימוש כתבי אופציה (סדרה א')
ראש העין ,ישראל 72,בפברואר - 7272 ,חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה בזאת בהמשך לדיווחיה
המידיים של החברה מיום  71באפריל  9072ומיום  7במאי  ,9072בדבר הנפקה פרטית בישראל של
כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה וכן בהמשך לדיווחים
המיידים של החברה מיום  7ביולי  9072ומיום  92בנובמבר 9072 ,בדבר מימוש כתבי האופציה (סדרה
א') של החברה ,כי מומשו  151,000כתבי אופציה (סדרה א') נוספים של החברה הניתנים למימוש ל-
 15,100,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ז') של החברה.
כתבי האופציה (סדרה א') של אגרות חוב (סדרה ז') של החברה מומשו בניכיון בשיעור של ,7.901%
ולפיכך שיעור הניכיון המשוקלל נכון ליום  91בפברואר  9090שחל על סדרת אגרות החוב (סדרה ז')
(לאחר ההקצאה נשוא דוח זה) הוא .0.56%
חברת אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ (להלן" :מעלות") הודיעה על מתן דירוג ''ilA+/negative
להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד  15.1מיליון ש"ח ע.נ שיונפקו באמצעות הרחבת סדרה ז' במסגרת
מימוש אופציות לא סחירות .למידע נוסף ראו הודעת מעלות מיום  91בפברואר  9090ב:
 https://www.maalot.co.il/Publications/495/IRPar20200227093716.pdfאו תרגומה הלא רשמי
לאנגלית אשר יצורף להודעת החברה על גבי טופס  5-Kאשר יוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב מאוחר
יותר היום.

דיווח זה אינו לפרסום או הפצה ,במלואו או בחלקו ,בארה"ב ,אוסטרליה ,קנדה ,הונג קונג ,יפן,
דרום אפריקה או סינגפור.
לפרטים נוספים בקשר עם אגרות החוב (סדרה ז') של החברה ראו את דוח הצעת המדף שפרסמה
החברה ביום  7בינואר  9072ב:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319000035/zk1922436.htm
או https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1206001-1207000/P1206884-00.pdf
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את הודעות החברה והדיווחים המידיים (על גבי טופס  )5-Kמיום  71באפריל  9072ב:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319001154/zk1922938.htm
או https://maya.tase.co.il/reports/details/1225154

מיום  7במאי  9072ב:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319001264/zk1922985.htm
או https://maya.tase.co.il/reports/details/1226942
מיום  7ביולי  9072בhttps://maya.tase.co.il/reports/details/1238784 :
או https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319001781/zk1923231.htm

ומיום  92בנובמבר 9072 ,ב https://maya.tase.co.il/reports/details/1265589/2/0 :או
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891319002851/zk1923706.h
 tmוכן את הדו"ח השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  77בדצמבר  9072על גבי טופס 90-F
."Item 5B. Liquidity and Capital Resources".
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 :
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