
 
 

PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THE RECEIPT OF THE 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS' APPROVAL WITH RESPECT TO A 

TRANSACTION TO SELL THE COMPANY’S SHARES UNDER 

RECEIVERSHIP  

 

ROSH HA'AYIN, Israel, March 29, 2022 - Partner Communications Company Ltd. ("Partner" 

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

operator, reports, that further to the Company's press releases dated November 25, 2021 and 

December 16, 2021 and Item 3D.3a in the Company's Annual Report on Form 20-F for 2021, 

on March 29, 2022, the Minister of Communications' approval ("Approval") was received for the 

transfer of control and of the means of control and the change of the institutional investors or 

their substitutes in connection with a transaction for the purchase of 49,862,000 of the 

Company's shares held by S.B. Telecom Ltd. constituting approximately 27% of the Company’s 

issued and outstanding share capital by Amphissa Holdings Limited Partnership ("the 

Transaction”). 

According to the Approval, the general partner of Amphissa Holdings Limited Partnership ("the 

Partnership") is Israel Lighterage and Supply Co. Ltd., which – to the best knowledge of the 

Company - is 50% owned by Mr. Shlomo Rodav and 50% owned by Mr. Roni Gat and members 

of his family, and the limited partners are mostly institutional investors from the Phoenix, Clal and 

Menora groups. The Approval allows Mr. Avi Gabbay to join the Partnership in the future as a 

limited partner and as general partner, directly or through a company under his control. 

Further to the Approval, the Company was notified that the Transaction is expected to be 

completed on April 4, 2022.   

 

Forward-Looking Statements  

This press release 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. In particular, this press release 

communicates our belief regarding the expected closing date of the Transaction. In addition, all 

statements other than statements of historical fact included in this press release regarding our 

future performance are forward-looking statements . 

http://finance.yahoo.com/q?s=ptnr&d=t


We have based these forward-looking statements on our current knowledge and our present 

beliefs and expectations regarding possible future events. These forward-looking statements are 

subject to risks, uncertainties and assumptions, including in particular a delay in the closing date 

of the Transaction or whether the Transaction will be completed at all. 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. 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 
 

Contact: 

Tamir Amar 

Deputy CEO & Chief Financial Officer 

Tel: +972 (54) 781 4951 

Amir Adar 

Head of Investor Relations & Corporate Projects 

Tel: +972 (54) 781 5051 

E-mail: investors@partner.co.il 
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מודיעה על קבלת אישור משרד התקשורת בקשר עם פרטנר תקשורת 
 למכירת מניות החברה המוחזקות על ידי כונס נכסים עסקה

 

" או "החברה"( תקשורת "פרטנר :להלןחברת פרטנר תקשורת בע"מ ) - 2022במרץ,  29 העין, ישראל,ראש 

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) ת החברה מיום ובהמשך להודעכי  ,ודיעהמ בישראל, מובילה תקשורת

, ביום (F-20) 2021דוח השנתי של החברה לשנת ב 3D.3סעיף ו, 2021בדצמבר  16ומיום  2021בנובמבר  25

 בחברהאמצעי השליטה ולהעברת שליטה "( האישור)להלן: "התקבל אישור שר התקשורת  2022במרץ,  29

מניות החברה הנמצאות  49,862,000לרכישת , אגב העסקה ואישור שינוי בעלי המניות המייסדים או חליפיהם

 אמפיסהעל ידי  והנפרע של החברהמההון המונפק  27%-בבעלות חברת ס.ב. ישראל טלקום בע"מ, המהוות כ

 . "(העסקה)להלן: " אחזקות שותפות מוגבלת

הוא חברה ישראלית "( השותפות)להלן: "שותפות מוגבלת אחזקות אמפיסה בהשותף הכללי  ,אישורעל פי ה

מר בבעלות  50%-מר שלמה רודב ו בבעלות 50%מוחזקת אשר למיטב ידיעת החברה  לספנות והספקה בע"מ

 האישור. ת הפניקס, כלל ומנורהוגופים מוסדיים מקבוצברובם הם השותפים המוגבלים ורוני גת ובני משפחתו, 

 חברה, במישרין או באמצעות שותף כלליוכ לשותפות כשותף מוגבלבהמשך מר אבי גבאי להצטרף מאפשר ל

  .בשליטתו

 . 2022באפריל,  4צפויה להתקיים ביום השלמת העסקה נמסר לחברה כי , אישורבהמשך ל

  

 אמירות צופות פני עתיד

לחוק ניירות ערך בארצות הברית משנת  27Aהודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף 

, כפי שתוקן, וע"פ 1934לחוק הבורסות לניירות ערך בארצות הברית משנת  21E, כפי שתוקן, ובסעיף 1933

. מלים 1995משנת  US Private Securities Litigation Reform Act -, בחוק הSafe Harbor-הוראות ה

"מתכוון", "שואף", "רוצה", "מתכנן", "ייתכן", "עשוי", "צופה", "יעד", "מטרה" כגון "מעריך", "מאמין", "מצפה", 

ים אלה אינן המילים היחידות והטיותיהם וביטויים דומים בדרך כלל מתארים אמירות צופות פני עתיד, אך מיל

ביססנו  התאריך הצפוי להשלמת העסקה.המתארות אמירות אלה. בפרט, דיווח מיידי זה מעיד על הערכתנו בדבר 

אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי שלנו ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלנו בדבר אירועים עתידיים 

בהשלמת העסקה או  עיכובאלה כרוכות בסיכונים, אי וודאויות ובהנחות לרבות אפשריים. אמירות צופות פני עתיד 

. אין אנו מתחייבים לעדכן בפומבי או לתקן אמירות צופות פני עתיד, כתוצאה ממידע אם העסקה תושלם בכלל

 חדש, מאירועים עתידיים או מכל סיבה אחרת.

 

 אודות פרטנר תקשורת

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

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

 (.TASE :PTNR -ו NASDAQאביב )-תל ומניותיה של החברה נסחרות בבורסת



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

 

 למידע נוסף:

 

 תמיר אמר

 משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':  

 

 אמיר אדר

  ופרויקטים מנהל קשרי משקיעים

 781-5051 (54) 972+טל':   

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

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