PARTNER COMMUNICATIONS REPORTS THAT ADV. EHUD
SOL WILL APPLY TO THE COURT FOR THE APPROVAL OF
A TRANSACTION SUBJECT TO CLOSING CONDITIONS TO
SELL THE COMPANY’S SHARES UNDER HIS
RECEIVERSHIP
ROSH HA'AYIN, Israel, November 25, 2021 - Partner Communications Company
Ltd. ("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator, reports, that Advocate Ehud Sol, as the permanent
receiver over 49,862,800 of the Company’s shares held by S.B. Israel Telcom Ltd.
(“SBIT”), that constitute approximately 27% of the Company’s issued and outstanding
share capital (the “Shares”), notified SBIT and the Company on November 24, 2021
(the “Notice”), that he received on said date an offer to purchase the Shares from a
group of parties led by the Phoenix group, Mr. Avi Gabbay and Mr. Shlomo Rodav (the
“Offeror”), on an “as is” basis, in consideration for US $ 300,000,000 (the “Offer) and
the he supports the Offer and will apply to the Tel Aviv District Court in front of which the
receivership proceedings are being conducted (the “Court”) for its approval.
Additionally, the holders of the Fixed Rate Secured Notes of SBIT have informed
Advocate Ehud Sol that they support the Offer.

According to the Notice, several Israeli institutional investors are joining the Offeror, and
their payment commitments under the Offer are backed by a guarantee of entities in the
Phoenix group.

The Notice states that the Offer includes customary closing conditions, including
approval of the transaction by the Court and by the Ministry of Communications and the
Competition Authority, and must close within 120 days of the date of the Court approval,
with the Offeror having an option to extend by an additional 30 days, otherwise the
transaction will terminate.
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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

Mr. Amir Adar

Deputy CEO & 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 מודיעה כי עו"ד אהוד סול יפנה לבית המשפט לאשר
עסקה הכפופה לתנאים מתלים למכירת מניות החברה המוחזקות על ידו
ככונס נכסים
ראש העין ,ישראל 25 ,בנובמבר - 2021 ,חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE -מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה ,כי עו"ד אהוד סול,
ככונס הנכסים הקבוע על  49,862,000מניות החברה הנמצאות בבעלות חברת ס.ב .ישראל טלקום
בע"מ (להלן" :ס.ב.י.ט") ,המהוות כ 27%-מההון המונפק והנפרע של החברה (להלן" :המניות") ,הודיע
לס.ב.י.ט ולחברה ביום  24בנובמבר ( 2021להלן" :ההודעה") כי הוא קיבל באותו מועד הצעה לרכוש
את המניות ( )AS ISמקבוצה המורכבת ממספר צדדים בהובלת קבוצת הפניקס ,מר אבי גבאי ומר
שלמה רודב (להלן" :המציעה") ,בתמורה ל 300 -מיליון דולר ארה"ב (להלן" :ההצעה") וכי הוא תומך
בהצעה ויפנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בו מתנהלים הליכי הכינוס (להלן" :בית המשפט") לקבל
את אישורו .כמו כן ,נמסר על ידי עו"ד אהוד סול כי בעלי החוב המובטח של ס.ב.י.ט הודיעה לעו"ד אהוד
סול כי הם תומכים בהצעה.
בהתאם להודעה ,מספר משקיעים מוסדיים ישראליים יצטרפו להצעה והתחייבותם לתשלום לפי ההצעה
מגובה בערבות של תאגידים מקבוצת הפניקס.
ההודעה מציינת כי ההצעה כוללת תנאים מתלים מקובלים להשלמת העסקה ,לרבות אישור העסקה על
ידי בית המשפט ,על ידי משרד התקשורת ורשות התחרות .מועד השלמת ההעסקה חייב להיות בתוך
 120יום ממועד קבלת אישור בית המשפט ,כאשר למציעה יש את הזכות להאריך את התקופה ב30 -
ימים נוספים ,אחרת העסקה תבוטל.

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/ :
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למידע נוסף:
מר אמיר אדר
מנהל קשרי משקיעים ופרויקטים
טל'+972 (54) 781-5051 :
דוא"לinvestors@partner.co.il :

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