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PARTNER COMMUNICATIONS REPORTS THAT THE 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS GRANTED THE 

RECEIVER ADV. EHUD SOL A PERMIT TO EXERCISE 

MEANS OF CONTROL OF THE COMPANY BY 

HIMSELF 

 

ROSH HA'AYIN, Israel, December 10, 2019 - Partner Communications Company 

Ltd. ("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli 

communications operator, reports following its report dated November 13, 2019 

regarding the appointment of Adv. Ehud Sol as a receiver for 49,862,800 of the 

Company’s shares held by S.B. Israel Telecom Ltd. that constitute 30.4% of the 

Company's issued and outstanding share capital, that on December 9, 2019, the 

Ministry of Communications granted, within its powers, a permit to the receiver to 

exercise means of control of the Company by himself ("the Permit"). 

The Permit clarifies, that its provision does not derogate from the receiver's obligation 

to receive approval to perform an action which requires approval under the Company's 

licenses or under any law. 

 

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/ 

 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
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Contacts: 

 

Mr. Tamir Amar 

Chief Financial Officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Ms. Liat Glazer Shaft 

Head of Investor Relations & Corporate 

Projects 

Tel: +972-54-781-5051 

Email: investors@partner.co.il 
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עו"ד כי משרד התקשורת העניק לכונס הנכסים מדווחת פרטנר תקשורת 
 שליטה בחברה אמצעיבעצמו ל יהפעלאהוד סול אישור 

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  - 9102בדצמבר  01 ישראל,ראש העין, 

(NASDAQ ו- TASE: PTNRמפעילת ,) לדיווח מדווחת בהמשך , בישראל מובילה תקשורת

מניות  028,298,11-ביחס לכונס נכסים כ עו"ד אהוד סול בדבר מינוי 9132בנובמבר  31החברה מיום 

מהונה המונפק והנפרע  11.0%-החברה הנמצאות בבעלות חברת ס.ב ישראל טלקום בע"מ והמהוות כ

ס לכונאישור  8בהתאם לסמכותו 8העניק משרד התקשורת 91328בדצמבר  2כי ביום של החברה8 

 ."( האישור)" שליטה בחברהאמצעי  להפעיל בעצמוהנכסים 

אישור כדי לגרוע מחובתו של כונס הנכסים לקבל אישור לביצוע פעולה הי אין במתן כ 8הובהרבאישור 

 או מכוח כל דין.החברה הטעונה אישור מכוח רישיונות 

 

 אודות פרטנר תקשורת

י תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותהיא מפעילת "( פרטנר)"חברת פרטנר תקשורת בע"מ 

של פרטנר  ADS-(. תעודות הטלוויזיהשירותי ו שירותי אינטרנט 8תקשורת )ניידת8 טלפוניה נייחת

אביב -תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)נסחרות בנאסד"ק 

(NASDAQ ו-TASE :PTNR.) 

 Relations/lobby/-http://www.partner.co.il/en/Investors נוספים על פרטנר: לפרטים

 

 למידע נוסף:

 

 

 
 
 

 מר תמיר אמר

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 ופרויקטיםקשרי משקיעים  מנהלת

 781-5051 (54) 972+טל': 

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il

	אודות פרטנר תקשורת
	לפרטים נוספים על פרטנר: http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/

		2019-12-10T11:56:35+0000
	Not specified




