PARTNER COMMUNICATIONS WILL ENTER THE
TELEVISION SERVICES MARKET IN THE FIRST HALF OF
2017
ROSH HA'AYIN, Israel, September 12, 2016 - Partner Communications Company Ltd.
("Partner" or "the Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator, announced today that further to the Company's previous reports,
the Company plans to enter the television services market in the first half of 2017, and is
finalizing arrangements for that objective.

The provision of the television services is in line with the Company's strategy to be a
comprehensive telecommunications company that provides its customers with a wide range of
telecommunication services.

The Company anticipates that the Anti-Trust Authority, the Ministry of Communications and the
Ministry of Finance will increase their efforts to remove the existing barriers in the broadcasting
market in order to encourage competition that will benefit the Israeli consumer.

Forward-Looking Statements
This press release includes forward-looking statements, as this term is defined in Section 27A
of the US Securities Act of 1933, as amended, Section 21E of the US Securities Exchange Act
of 1934, as amended, and the safe-harbor provisions of the US Private Securities Litigation
Reform Act of 1995. Words such as “will”, "believe", "anticipate", "expect", "intend", "strive",
"seek", "plan", "could", "may", "foresee", "target", "objective", "goal", declensions thereof and
similar expressions typically convey forward-looking statements, but these words are not the
only words that convey these 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 include: (i) the Company's intention to enter the
television services market in the first half of 2017; and (ii) the Company's anticipation that the
regulators will increase their efforts to remove existing barriers in the broadcasting market and
insofar as the Company's expectations will not be realized, this may have an adverse effect on
the Company's business and the business results of its activities as well as on the competition

in the television broadcast market. These statements are subject to risks, uncertainties and
assumptions, including: (i) the Company's ability to finalize arrangements within the expected
timeframe; and (ii) whether the regulators will implement effectively anti-trust measures
regulating the television broadcast market, including with respect to the ‘must sell’ requirement
for sports content and linear broadcast channels over the internet and insofar as these events
will not occur, this might have an adverse effect on the Company's entrance into the television
broadcast market and its ability to open the market for competition and reduce prices for
consumers.
About Partner Communications
Partner Communications Company Ltd. is a leading Israeli provider of telecommunications
services (cellular, fixed-line telephony and internet services) under the "Partner" brand and the
"012 Smile" brand. 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 עתידה להיכנס לשוק שירותי הטלוויזיה
במחצית הראשונה של שנת 2017
ראש העין ,ישראל ,ספטמבר  - 2016 ,12חברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן "פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה היום כי בהמשך לפרסומים
קודמים של החברה ,החברה מתכננת להיכנס לשוק שירותי הטלוויזיה במחצית הראשונה של שנת 2017
ונמצאת בשלבים אחרונים לסיום היערכותה למטרה זאת.
מתן שירותי הטלוויזיה ,משתלב עם האסטרטגיה של החברה להיות חברת תקשורת כוללת המספקת ללקוחותיה

מגוון רחב של שירותי תקשורת.
החברה מצפה כי רשות ההגבלים העסקיים ,משרד התקשורת ומשרד האוצר יגבירו את המאמצים להסרת
החסמים הקיימים בשוק השידורים במטרה לעודד תחרות שתיטיב עם הצרכן בישראל.
אמירות צופות פני העתיד
הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף  27Aלחוק ניירות ערך בארצות הברית משנת
 ,1933כפי שתוקן ,ובסעיף  21Eלחוק הבורסה לניירות ערך בארצות הברית משנת  ,1934כפי שתוקן ,ועל פי
הוראות ה ,Safe Harbor-בחוק ה US Private Securities Litigation Reform Act-משנת  .1995מלים כגון
"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 .ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי ,על האמונות והתחזיות הנוכחיות שלנו
בדבר אירועים עתידיים אפשריים .אמירות צופות פני עתיד אלה כוללות את )i( :כוונת החברה להיכנס לשוק
שירותי הטלוויזיה במחצית הראשונה של  ;2017ו )ii( -ציפיית החברה כי הרגולטור יגביר את המאמצים להסרת
החסמים הקיימים בשוק השידורים וככל שציפיית החברה לא תמומש עלולה להיות לכך השפעה לרעה על עסקיה
ועל התוצאות העסקיות של פעילותה וכן על מצב התחרות בשוק שידורי הטלוויזיה .אמירות אלה כרוכות
בסיכונים ,אי וודאויות והנחות לרבות )i( :יכולת החברה לסיים את היערכותה במסגרת הזמן הצפויה; ו (ii) -אם
הרגולטור יישם באופן אפקטיבי צעדים להגברת התחרות בשוק שידורי הטלוויזיה ,לרבות ,בכל הקשור לחובת
מכירה על תכני ספורט ולשידורי הערוצים הלינאריים על גבי רשת האינטרנט ,וככל שמהלכים אלו לא יצאו אל
הפועל ,עלולה להיות לכך השפעה לרעה על כניסת החברה לתחום שידורי הטלוויזיה ויכולתה לפתוח את השוק
לתחרות ולהוזיל מחירים לצרכנים.
אודות פרטנר תקשורת
חברת פרטנר תקשורת בע"מ היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי תקשורת (ניידת,
טלפוניה נייחת ושירותי אינטרנט) תחת המותג  Partnerותחת המותג  .012 Smileתעודות ה ADS-של פרטנר
נסחרות בנאסד"ק ) (Global Select Marketומניותיה של החברה נסחרות בבורסת תל-אביב ( NASDAQו-
.)PTNR :TASE
לפרטים נוספים על פרטנרhttp://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby :

למידע נוסף:
זיו לייטמן

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 :

