PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THAT
S&P MAALOT HAS REAFFIRMED THE COMPANY'S ilA+
CREDIT RATING AND UPDATED THE COMPANY'S RATING
OUTLOOK TO STABLE
ROSH HA'AYIN, Israel, August 10, 2020 - Partner Communications Company Ltd.
("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator reports today that Standard & Poor’s Global Ratings
Maalot Ltd. (“Maalot”), has published a rating report regarding the Company. In its
report, Maalot reaffirmed the Company’s 'ilA+' credit rating and updated the Company's
rating outlook from "negative" to "stable". In addition, Maalot reaffirmed the 'ilA+' rating
of the Company's series of debentures.
Maalot noted that the main rating action rationale are:
"Maalot's assessment that the Company’s business and financial risk profile are
commensurate with the current rating. The Company will continue to maintain its
competitive position in the communications market and present financial ratios in line
with the current rating despite the coronavirus pandemic and continued decline in
mobile network revenues. However, Partner’s expansion in TV services and fiber optic
internet mitigates this effect to a certain extent, such that the Company has been able
to maintain its competitive position in the communications market."

For further information see S&P Maalot's full Report dated August 10, 2020 on:
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1313001-1314000/P1313830-00.pdf or its informal English

translation attached to the immediate report on Form 6-k to be furnished to the
Securities and Exchange Commission.
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פרטנר תקשורת מודיעה כי  S&Pמעלות אשררה את דירוג
האשראי  +ilAשל החברה ועדכנה את תחזית דירוג האשראי של
החברה לSTABLE-
ראש העין ,ישראל 10 ,באוגוסט  - 2020חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מדווחת היום כי חברת אס אנד
פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("מעלות") פרסמה דו"ח דירוג ביחס לחברה .בדו"ח אשררה מעלות
את דירוג האשראי של החברה ' 'ilA+ועדכנה את תחזית הדירוג של החברה מ "negative" -ל-
" ."stableבנוסף ,אשררה מעלות את דירוג סדרות האג"ח של החברה '.'ilA+
מעלות מציינים כי השיקולים העיקריים לפעולת הדירוג הינם:
" הערכת מעלות כי הפרופיל העסקי והפיננסי של החברה הולמים את הדירוג הנוכחי .החברה תמשיך
לשמור על מעמדה התחרותי בשוק התקשורת ותציג יחסים פיננסיים העולים בקנה אחד עם הדירוג
הנוכחי על אף מגפת הקורונה והמשך השחיקה בהכנסות בתחום הסלולר .עם זאת ,התרחבותה של
פרטנר בתחום הטלוויזיה והאינטרנט בתשתית סיבים מקזזת במידה מסויימת השפעה זו ,כך שהחברה
מצליחה לשמור על מיצובה התחרותי בשוק התקשורת".

לפרטים נוספים ראו את דו"ח הדירוג המלא של  S&Pמעלות מיום  10באוגוסט  2020ב:
 https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1313001-1314000/P1313830-00.pdfאו תרגומו הלא רשמי של
הדו"ח לשפה האנגלית אשר יצורף לדוח המיידי על גבי טופס  6-Kאשר יוגש לרשות לניירות ערך
בארה"ב.
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/ :
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