PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THAT
S&P MAALOT HAS REAFFIRMED THE COMPANY'S ilA+
CREDIT RATING AND UPDATED THE COMPANY'S RATING
OUTLOOK TO NEGATIVE
ROSH HA'AYIN, Israel, August 5, 2019 - 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 "stable" to "negative". In addition, Maalot reaffirmed
the 'ilA+' rating of the Company's series of debentures.
In accordance with the Maalot report, the negative outlook reflects Maalot's
assessment that the intense competition in the entire telecommunications market will
continue in 2019-2020, and an additional erosion will occur in the Company's
operating performance that will lead to adjusted profitability (EBITDA margin), below
20%. In addition, the Company's extensive investments in the fiber optics project
might, in their assessment, lead to low to negative free cash flow in the next 12
months and erode the Company's cash reserves. However Maalot noted that most
investments are in growth engines, such as the fiber optics project and in increasing
the TV service’s penetration, and they can be decreased or spread out if necessary.
Maalot believes that the acceleration of these investments is material in preserving
Partner’s position as one of the three leading telecommunication companies in Israel
and is expected to support its business profile in the long term. Furthermore, Maalot
expects the Company's leverage to increase in 2019-2020 but will remain low
compared with its competitors.

For further information see S&P Maalot's full Report dated August 5, 2019 on:
https://www.maalot.co.il/Publications/495/FRPar20190805171407.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 לNEGATIVE-
ראש העין ,ישראל 5 ,באוגוסט  - 2019חברת 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 "stable" -ל-
" ."negativeבנוסף ,אשררה מעלות את דירוג סדרות האג"ח של החברה '.'ilA+
בהתאם לדו"ח מעלות ,התחזית השלילית משקפת את הערכת מעלות כי התחרות האינטנסיבית
בשוק התקשורת כולו תמשך בשנים  2019ו ,2020-וכי תחול שחיקה נוספת בביצועים התפעוליים
של החברה אשר תביא לרווחיות מתואמת (שיעור  )EBITDAנמוכה מ .20%-כמו כן ,ההשקעות
המאסיביות של החברה בפרויקט הסיבים האופטיים עלולות להערכתה להוביל לתזרים מזומנים
חופשי נמוך עד שלילי ב 12-החודשים הקרובים ולשחוק את יתרות המזומנים של החברה .מעלות
הוסיפה ,כי עם זאת ,יש לציין שמרבית ההשקעות הן במנועי צמיחה כגון פרויקט הסיבים האופטיים
ובהגדלת החדירה של שירות הטלוויזיה ,וניתן להקטינן או לפרוס אותן לאורך זמן במידת הצורך.
מעלות סבורה כי האצת ההשקעות מהותית על מנת לשמר את מעמדה של פרטנר כאחת משלוש
חברות התקשורת המובילות בישראל וצפויה לתמוך בפרופיל העסקי שלה בטווח הארוך .בנוסף,
מעלות מעריכה כי תחול עליה במינוף של החברה בשנים  2019ו 2020-אך הוא ימשיך להיות נמוך
בהשוואה למתחרותיה.

לפרטים נוספים ראו את דו"ח הדירוג המלא של  S&Pמעלות מיום  5באוגוסט  2019ב:
 https://www.maalot.co.il/Publications/495/FRPar20190805171407.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:TASE-
.)PTNR
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