PARTNER COMMUNICATIONS WILL EXAMINE ALL
BUSINESS OPTIONS INCLUDING THE PROPOSAL IT
RECEIVED FROM ALTICE
ROSH HA'AYIN, Israel, February 5, 2020 - Partner Communications Company
Ltd. ("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator, informs its shareholders, following its report dated
January 29, 2020 regarding the binding offer made by HOT Telecommunication
Systems Ltd. and its controlling shareholder, Altice Europe N.V, to acquire 100% of
the issued share capital of the Company ("the Proposed Transaction"), that the
Company's Board of Directors has decided to examine all business options available
to the Company; including the Proposed Transaction or alternatively, to continue the
current business development and business expansion of the Company as an
independent company.
Accordingly, the Company reports that these are the main points of the proposal: the
Proposed Transaction is at a price of NIS 19.11 per share, in cash and is conditional
upon the approval of the Company's shareholders and the approvals of the Ministry of
Communications and the Competition Authority.

For the purpose of examining all business options available to the Company, the
Board has engaged the services of Goldman Sachs as its investment banker and
Ernst & Young (EY) as its independent financial advisors.

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).
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For more information about Partner see:
http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/

Contacts:
Mr. Tamir Amar

Ms. Liat Glazer Shaft

Chief Financial Officer

Head of Investor Relations & Corporate

Tel: +972-54-781-4951

Projects
Tel: +972-54-781-5051
Email: investors@partner.co.il
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פרטנר תקשורת תבחן את מכלול האפשרויות העסקיות העומדות בפניה
לרבות ההצעה שקיבלה מאלטיס
ראש העין ,ישראל 5 ,בפברואר  - 0202חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE -מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מעדכנת את בעלי מניותיה,
בהמשך לדיווח מיום  92בינואר  ,9292בדבר קבלת הצעה מחייבת מחברת הוט מערכות תקשורת
בע"מ ובעלת השליטה בה חברת אלטיס אירופה לרכישת  022%מהון המניות המונפק שלה ("העסקה
המוצעת") ,כי דירקטוריון החברה החליט לבחון את מכלול האפשרויות העסקיות העומדות בפני
החברה ,לרבות העסקה המוצעת או לחלופין המשך התפתחותה והתרחבותה העסקית הנוכחית של
החברה כחברה עצמאית.
לפיכך ,מעדכנת החברה כי אלו הם עיקרי ההצעה :העסקה המוצעת היא במחיר של  02.00ש"ח
למניה במזומן והיא מותנית באישור בעלי המניות של החברה ,ובאישורי משרד התקשורת ורשות
התחרות.
לצורך בחינת מכלול האפשרויות העסקיות העומדות בפני החברה ,שכר הדירקטוריון את שירותיהם של
גולדמן זאקס כבנקאי השקעות וארנסט אנד יאנג ( )EYכיועצים כלכליים בלתי תלויים.

אודות פרטנר תקשורת
חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר") היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי
תקשורת (ניידת ,טלפוניה נייחת ,שירותי אינטרנט ושירותי טלוויזיה) .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/ :
למידע נוסף:
מר תמיר אמר

גב' 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 :
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