PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THE LAUNCH
OF ITS TV SERVICES
ROSH HA'AYIN, Israel, June 27, 2017 - Partner Communications Company Ltd.
("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator, announced today the launch of television services over
the internet, further to the Company's previous reports regarding this matter.
The Company's television service will include, among others, 40 linear channels, Video
on Demand (VOD) content, and as part of the Android TV's operating system
capabilities, the service subscribers will be able to add content, games and music
applications directly from Google Play. The television service will be provided both as a
single service as well as part of double and triple offers together with internet and fixedline telephony services.
In addition, as part of the collaboration with Netflix, as previously reported by the
Company in May 2017, Partner will offer a television package that will include the
Netflix content services in Israel. The Netflix content will be offered directly through
Partner's set-top box interface, and will allow an easy and convenient user experience
for the service subscribers.
For further information please see the Company's press release and immediate report
(on Form 6-K) dated September 12, 2016 at:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891316006473/zk1618994.h
tm or http://maya.tase.co.il/reports/details/1057557, and from May 29 2017 at
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001635/zk1720055.h
tm or http://maya.tase.co.il/reports/details/1100925.

Forward Looking Statements
This press release includes forward-looking statements, as that term is defined in
Section 27A of the Securities Act, Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of
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1934, as amended, and the safe-harbor provisions of the U.S. Private Securities
Litigation Reform Act of 1995. Words such as “will”, "believe", "anticipate", "expect",
"intend", "strive", "seek", "plan", "could", "may", "foresee", "target", "objective" and
similar expressions typically convey forward-looking statements, but these words are
not the only words that convey such statements. All statements other than statements
of historical fact included in this press release and any statements regarding other
future events or our future prospects, are forward-looking statements. We have based
these forward-looking statements on our current knowledge and our present beliefs and
projections regarding possible future events. These forward-looking statements are
subject to risks, uncertainties and assumptions about Partner and possible regulatory
and legal developments. For further information regarding risks we may face regarding
television services see "Item 3D.1f The State may impose regulations on TV content
services provided over the Internet, which may negatively affect our business and
results of operations" and "Item 3D.2c Entry into the television services market entails
costs, without expectations of profitability in the short term" in the Company's 2016
Annual Report on Form 20-F filed with the SEC as well as its current reports on Form
6-K furnished to the SEC.

About Partner Communications
Partner Communications Company Ltd. ("Partner") is a leading Israeli provider of
telecommunications services (cellular, fixed-line telephony and internet 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. David (Dudu) Mizrahi

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 מודיעה על השקת שירותי הטלוויזיה של החברה
ראש העין ,ישראל 27 ,ביוני  - 2017חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה היום על השקת שירותי
טלוויזיה על גבי האינטרנט וזאת בהמשך לדיווחי החברה בנושא.
שירות הטלוויזיה של החברה יכלול ,בין היתר 40 ,ערוצים לינאריים ,תכני  VODוכחלק מיכולות מערכת
ההפעלה  ,Android TVיוכלו מנויי השירות להוסיף אפליקציות תוכן ,משחקים ומוזיקה ישירות מה-
 .Google Playשירות הטלוויזיה יסופק הן כשירות יחיד והן כחלק מהצעות דאבל וטריפל בשילוב עם
שירותי אינטרנט וטלפוניה קווית.
בנוסף ,כחלק משיתוף הפעולה עם  Netflixעליו דיווחה החברה במאי  ,2017תציעה פרטנר חבילת
טלוויזיה אשר תכלול את שירותי התוכן של  Netflixבישראל באופן מובנה בממיר של פרטנר ובממשק
שיאפשר חווית שימוש קלה ונוחה למנויי השירות.
למידע נוסף ,אנא ראו את הודעות החברה והדיווחים המיידי (על גבי טופס  )6-Kמיום  12בספטמבר
 2016ב:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891316006473/zk1618994.h
 tmאוhttp://maya.tase.co.il/reports/details/1057557
ומיום  29במאי  2017ב:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891317001635/zk1720055.h
 tmאו.http://maya.tase.co.il/reports/details/1100925
אמירות צופות פני עתיד
הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף  27Aלחוק ני"ע ערך בארה"ב ,ובסעיף
 21Eלחוק הבורסות לניירות ערך בארצות הברית משנת  ,1934כפי שתוקן ,וע"פ הוראות הSafe -
 ,Harborבחוק ה US Private Securities Litigation Reform Act -משנת  .1995מלים כגון
"מעריך"" ,מאמין"" ,מצפה"" ,מתכוון"" ,שואף"" ,רוצה"" ,מתכנן"" ,ייתכן"" ,עשוי"" ,צופה"" ,יעד",
"מטרה" והטיותיהם וביטויים דומים בדרך כלל מתארים אמירות צופות פני עתיד ,אך מילים אלה אינן
המילים היחידות המתארות אמירות אלה .בנוסף ,כל אמירה ,למעט ציון עובדה היסטורית ,הנכללת
בהודעה זו וכל אמירה בנוגע לאירועים עתידיים או תחזיות עתידיות ,היא אמירה צופה פני עתיד .ביססנו
אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי שלנו ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלנו בדבר
אירועים עתידיים אפשריים .אמירות צופות פני עתיד אלה כרוכות בסיכונים ,אי וודאויות ובהנחות בקשר
לחברה רגולטוריות ומשפטיות אפשריות .למידע נוסף ביחס לסיכונים עימם אנו עלולים להתמודד בנוגע
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לשירותי הטלויזיה ,אנא ראו "סעיף The State may impose regulations on TV content .3D.1f
services provided "over the Internet, which may negatively affect our business and
 results of operationsו"סעיף "Entry into the television services market entails 3D.2c
 costs, without expectations "of profitability in the short termבדוחות השנתיים של החברה
לשנת  2016על גבי טופס  20-Fובדיווחיה האחרים של החברה על גבי טופס  6-Kאשר הוגשו לרשות
לניירות ערך בארצות הברית.

אודות פרטנר תקשורת
חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר") היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי
תקשורת (ניידת ,טלפוניה נייחת ושירותי אינטרנט) .תעודות ה ADS-של פרטנר נסחרות בנאסד"ק
) (Global Select Marketומניותיה של פרטנר נסחרות בבורסת תל-אביב ( NASDAQו:TASE-
.)PTNR
לפרטים נוספים על פרטנרhttp://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ :
למידע נוסף:
מר דודו מזרחי

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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