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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUCES OFFER TO 
PURCHASE THE OPERATION OF MARATHON 018 XFONE  

 

ROSH HA'AYIN, Israel, August 26, 2021 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, announces that it filed a purchase offer to the arrangement 

manager of Marathon (018) Xfone Ltd. ("Marathon"), to purchase Marathon’s business 

activity. The main principles of the Offer are below (the “Offer”):  

1. Partner will purchase Marathon’s business activity, including liabilities to its 

customers and excluding rights or debts originating from the network sharing 

agreement between Marathon and Cellcom Israel Ltd (the “Purchase”), provided 

that the Purchase is free of any debt, liability, current or future claim arising before 

the purchase date or arising from the purchase itself, as is customary in such 

proceedings.  

2. For the Purchase, Partner will pay to the arrangement manager a sum of ILS 187 

million ("Purchase Price"), subject to the purchase price adjustment mechanism 

mentioned in the Offer, which stipulates that the Purchase Price will be reduced 

in certain cases where there is a significant gap between Marathon's 

presentations and the Purchase that will actually be purchased by Partner. Partner 

will set a portion of the total Purchase Price, subject to approval issued by the 

court, as temporary payments, paid in monthly payments of NIS 3 million, for a 

maximum period of 4 months.   

3. Partner will offer at least 70% of Marathon's employees continued employment, 

under Marathon's obligations and terms, for a period of at least one year, 

beginning at the date of the purchase.   

4. The Offer is subject to a limited due diligence procedure requiring up to 5 working 

days, starting from the day the arrangement manager will provide the needed 

documents to Partner. 

5. The Offer will expire on September 9, 2021. 
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6. The Offer is conditioned on the receipt of all required regulatory approvals, 

including the approvals of the insolvency court and the creditors' meetings, the 

Israeli Ministry of Communications and the Competition Commissioner. 

Forward-Looking Statements 

This announcement made by Partner includes forward-looking statements within the 

meaning of 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 "estimate", 

“believe”, “anticipate”, “expect”, “intend”, “seek”, “will”, “plan”, “could”, “may”, “project”, 

“goal”, “target” and similar expressions often identify forward-looking statements but are 

not the only way we identify 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 the Company's 

expectation regarding the consideration of a potential transaction in which the Company 

will purchase Marathon's operation. These forward-looking statements are subject to 

uncertainties that are not under the Company ability to predict including the approval of 

the creditor's assembly, the court and various regulators. In light of these uncertainties, 

assumptions and future developments, the forward-looking events discussed in this 

press release might not occur, and actual results may differ materially from the results 

anticipated. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking 

statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.  
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/ 

Contacts: 

Mr. Tamir Amar 
Deputy CEO and Chief Financial Officer 
Tel: +972-54-781-4951 
 

Mr. Amir Adar 
Head of Investor Relations and Corporate 
Projects  
Tel: +972-54-781-5051 
E-mail: investors@partner.co.il 
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הגשת הצעה לרכישת הפעילות של על פרטנר תקשורת מודיעה 

  אקספון 018מרתון 
  

העין,   "החברה")   -2021  באוגוסט,  26ישראל,  ראש  או  ("פרטנר"  בע"מ  תקשורת  פרטנר  חברת 

)NASDAQ  ו-TASE  :PTNRמפעילת למנהל ודיעה  מבישראל,    מובילה  תקשורת  ),  הגישה  היא  כי 

הצעה לרכישת מרתון, אשר עיקריה מפורטים  )  " מרתון" להלן:  (  אקספון בע"מ  018מרתון  ההסדר של  

   "):ההצעהלהלן (" 

, כשהיא ובכלל זה קיום מלוא התחייבויות מרתון כלפי לקוחותיה  רכוש את פעילותה של מרתוןתפרטנר   .1

או  ומכל חוב, שעבוד, עיקול, התחייבות או תביעה קיימת  וחופשית מכל זכות של צד שלישי  נקיה 

, ולמעט  חוב  הסדר  הליכי  במסגרת  כמקובל  והכל,  לפני מועד הרכישהעתידית של צד שלישי, שעילתם  

   ").הממכר(" זכויות או חובות הנובעים מהסכם השיתוף בין מרתון לבין סלקום ישראל בע"מ

"), התמורה("   ש"ח  מיליון  187של מרתון סך של    לקופת מנהל ההסדרפרטנר תשלם    ,בתמורה לממכר .2

, הקובע כי התמורה תופחת במקרים מסוימים בהם  המצוין בהצעהבכפוף למנגנון התאמת תמורה  

פרטנר תעמיד חלק   .על ידי פרטנר  יתגלה פער משמעותי בין מצגי מרתון לבין הממכר שיירכש בפועל

מהתמורה, בכפוף לאישור ההצעה על ידי בית המשפט, כמימון ביניים למרתון, שישולם בתשלומים 

 חודשים.  4ולתקופה מרבית של עד  מיליון ש"ח 3חודשיים בסך של עד 

מעובדי מרתון ביום השלמת העסקה, ותמשיך לקיים באופן    70%  לפחותפרטנר מתחייבת להעסיק   .3

בהתאם להסכמי ההעסקה הקיימים שלהם למשך תקופה   העובדים  אותםמלא את ההתחייבויות כלפי  

 . של שנה אחת לפחות ממועד השלמת העסקה

ימי עבודה מן המועד שפרטנר    5ההצעה כפופה לבדיקת נאותות מוגבלת אשר משכה לא יעלה על   .4

 תקבל מידי מנהל ההסדר את המסמכים הרלוונטיים לבקשתה. 

  .2021בספטמבר,  9ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום  .5

ובית    אישור אסיפות הנושים  כל האישורים הנדרשים, לרבותהשלמת העסקה מותנית בכך שיתקבלו   .6

 אישור שר התקשורת.ו הסכמת הממונה על התחרות למיזוג , המשפט של חדלות פירעון

  

  צופות פני עתיד  אמירות

לחוק ניירות ערך בארצות הברית    A27הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף  

, כפי  1934לניירות ערך בארצות הברית משנת    הלחוק הבורס   E21, כפי שתוקן, ובסעיף  1933משנת  

וע   US Private Securities Litigation Reform Act-, בחוק הSafe Harbor-הוראות ה  ל פישתוקן, 

ף", "רוצה", "מתכנן", "ייתכן", "עשוי", "צופה", . מלים כגון "מאמין", "מצפה", "מתכוון", "שוא1995משנת  

"יעד", "מטרה" והטיותיהם וביטויים דומים בדרך כלל מתארים אמירות צופות פני עתיד, אך מילים אלה 
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אינן המילים היחידות המתארות אמירות אלה. ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי שלנו  

אמירות צופות פני עתיד אלה    יות שלנו בדבר אירועים עתידיים אפשריים.ועל האמונות והציפיות הנוכח

. אמירות צופות  האפשרות להשלים את העסקה לרכישת פעילות מרתון  כוללות את הערכות החברה בדבר

ת שכן השלמתן תלויה, בין היתר, בקיום תנאים מתלים להשלמת העסקה  פני עתיד אלה כרוכות באי ודאויו

טת החברה, וביניהם אישור העסקה על ידי אסיפות הנושים של מרתון, בית המשפט של  ואשר אינם בשלי

. לאור אי ודאויות, הנחות והתפתחויות עתידיות אלו, אמירות צופות  חדלות פירעון והרגולטורים השונים

תי  פני העתיד הכלולות בדיווח זה עשויות לא להתקיים והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהו

מאלו הצפויות. החברה אינה מתחייבת לעדכן את הציבור או לעדכן כל אמירות צופות פני עתיד כתוצאה  

  ממידע חדש, אירועים עתידיים או בשל סיבה אחרת.

  

  אודות פרטנר תקשורת 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי תקשורת (ניידת,  

נייחת  Global)  של פרטנר נסחרות בנאסד"קADS -). תעודות הוטלוויזיה  שירותי אינטרנט,  טלפוניה 

Select Market) אביב ( -תל ומניותיה של החברה נסחרות בבורסתNASDAQ ו-  TASE :PTNR.(  

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

  למידע נוסף: 

 
 מר תמיר אמר 

  משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי
  4951 781 (54) 972+טל':

 

  מר אמיר אדר 
  ופרויקטיםמנהל קשרי משקיעים 

 5051 781 (54) 972+טל': 
  investors@partner.co.ilדוא"ל: 
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