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Nomor Surat

0050/POWR/10/2019

Nama Perusahaan

PT Cikarang Listrindo Tbk.

Kode Emiten

POWR

Lampiran

0

Perihal

Laporan Informasi atau Fakta Material Tanggapan atas Permintaan Penjelasan
atas Transaksi Penjualan Penyertaan Saham Entitas Anak Usaha PT Cikarang
Listrindo Tbk. (“Perseroan”)

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik

PT Cikarang Listrindo Tbk.

Bidang Usaha

Industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran dan

Telepon

+62215228122

Faksimili

+62215224440

Alamat Surat Elektronik (email)

corpsec@listrindo.com

Tanggal Kejadian

18 Oktober 2019

Jenis Informasi atau Fakta Material

Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Transaksi
Penjualan Penyertaan Saham Entitas Anak Usaha PT
Cikarang Listrindo Tbk. (“Perseroan”)

Uraian Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,
Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia
melalui surat nomor S-06454/BEI.PP2/10-2019 tanggal 15
Oktober 2019 perihal permintaan penjelasan atas transaksi
penjualan penyertaan saham Entitas Anak usaha Perseroan,
bersama dengan surat ini kami sampaikan penjelasan sebagai
berikut:
1.
Sehubungan dengan pelepasan Listrindo Capital B.V.
(“Listrindo Capital”) yang mengakibatkan tidak dilakukan
konsolidasi oleh Perseroan, mohon penjelasannya atas:
a.

Latar belakang pelepasan saham Listrindo Capital;

Tanggapan:
Latar belakang pelepasan saham Listrindo Capital adalah:
•
Telah dilaksanakannya pengalihan Senior Notes
2026 (Notes 2026) dengan nilai pokok AS$550.000.000 yang
memiliki bunga 4,95% per tahun dan akan jatuh tempo pada
tanggal 14 September 2026 dari Listrindo Capital, kepada
Perseroan (sesuai dengan surat kami no 044/POWR/09/2019
tanggal 27 September 2019).
Pengalihan ini merupakan inisiatif Perseroan untuk
memfokuskan aktifitas bisnis Perseroan di Indonesia dalam
jangka waktu dekat.
•
Listrindo Capital tidak memiliki aset material lainnya
selain Notes 2026 dan intercompany loan (pinjaman antar
perusahaan), sehingga setelah pengalihan Notes 2026
dilakukan, Perseroan memutuskan untuk menjual entitas anak
tersebut.
2.
Kontribusi Listrindo Capital terhadap pendapatan dan
aset Perseroan per 30 Juni 2019;
Tanggapan:
Kontribusi Listrindo Capital sebelum eliminasi untuk
konsolidasi terhadap pendapatan dan aset Perseroan per 30
Juni 2019, sebagai berikut:
Per 30 Juni 2019
Laba Tahun Berjalan : AS$ 1.023.588
Total Aset
: AS$ 535.611.850
Total kewajiban
: AS$ 547.932.228
b.
Proforma/pengaruh atas pendapatan dan aset
Perseroan sebelum dan setelah pelepasan saham tersebut;
Tanggapan:
Atas transaksi pelepasan saham entitas anak tersebut hanya
memberikan dampak yang minimal terhadap pendapatan dan
aset Perseroan, dikarenakan Listrindo Capital tidak memiliki
aset material lainnya selain intercompany loan (pinjaman antar
perusahaan) dan kewajiban berupa Notes 2026.
c.
Tujuan penggunaan dana hasil penjualan saham
Listrindo Capital;
Tanggapan:
Atas transaksi penjualan saham Listrindo Capital tersebut
tidak memberikan dampak kepada arus kas Perseroan.
d.

Kegiatan usaha Listrindo Capital.

Tanggapan:
Kegiatan usaha Listrindo Capital seperti yang telah
diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan terakhir per
30 Juni 2019 dalam Catatan 1 (c) adalah sebagai berikut:
•
Mengelola, membiayai, melakukan jasa manajemen
dengan memberikan sarana dan jasa kepada perusahaan
lain;
•
Meminjam dan meminjamkan uang, mengeluarkan
surat utang, debenture, dan efek lainnya;
•
Memberikan jaminan untuk utang dan tanggung
jawab lainnya dari Perusahaan dan pihak ketiga;
•
Memperoleh, mengelola, menjamin dan
mengalihkan properti yang terdaftar;
•
Mengelola dan melakukan usaha sehubungan
dengan hak merek, paten, model, antara lain, trademark dan
hak atas kekayaan intelektual dan industrial property lainnya;
•
Melakukan usaha sehubungan dengan mata uang,
efek, dan aset secara umum;
•
Melakukan segala jenis aktivitas industri, keuangan
dan komersial; dan
•
Melakukan segala jenis usaha yang sehubungan
dengan hal-hal di atas, dalam arti yang seluas-luasnya.
3.
Pihak pembeli saham Listrindo Capital adalah
ManCorp B.V. (“ManCorp”), mohon penjelasannya atas:
a.
Informasi atas pemegang saham dan manajemen
ManCorp;
Tanggapan:
Informasi sehubungan dengan pemegang saham dan
manajemen ManCorp yang diketahui oleh Perseroan sebagai
berikut:
Pemegang saham: Mr. Arno Matel
Manajemen: Mr. Arno Matel
Adapun ManCorp merupakan pihak independen yang tidak
memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan
b.

Bidang usaha ManCorp.

Tanggapan:
Bidang usaha ManCorp terfokus pada kegiatan akuisisi
perusahaan.
4.
Penjelasan atas hasil penilaian dari pihak
independen/Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) terkait
dengan harga jual nilai Listrindo Capital kepada ManCorp. Jika
tidak ada, mohon jelaskan assessment/bases penilaian yang
diambil oleh Perseroan terkait dengan transaksi tersebut.
Tanggapan:
Penilaian harga jual dilakukan oleh internal Perseroan. Harga
Jual dihitung berdasarkan nilai penyertaan Perseroan pada
Listrindo Capital, dikurangi dengan kewajiban-kewajiban
Listrindo Capital yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun
kedepan.

5.
Fakta/informasi material/kejadian penting yang dapat
berpengaruh signifikan terhadap Perseroan serta dipandang
dapat mempengaruhi fluktuasi perdagangan saham Perseroan
yang belum diungkapkan kepada publik dan wajib untuk

segera diungkapkan kepada publik.
Tanggapan:
Perseroan tidak memiliki fakta/informasi/kejadian penting
lainnya yang material dan dapat mempengaruhi fluktuasi
perdagangan saham Perseroan yang belum diungkapkan
kepada publik.

Dampak kejadian, informasi atau fakta
material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang
diberikan kami ucapkan terima kasih.
-

Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cikarang Listrindo Tbk.

Christanto Pranata
Corporate Secretary

PT Cikarang Listrindo Tbk.
World Trade Centre 1, Lantai 17
Telepon : +62215228122, Fax : +62215224440, www.listrindo.com

Tanggal dan Waktu

18-10-2019 21:40

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cikarang Listrindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cikarang Listrindo Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
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Letter / Announcement No.

0050/POWR/10/2019

Issuer Name

PT Cikarang Listrindo Tbk.

Issuer Code

POWR

Attachment

0

Subject

Material Information or Facts Report Tanggapan atas Permintaan Penjelasan
atas Transaksi Penjualan Penyertaan Saham Entitas Anak Usaha PT Cikarang
Listrindo Tbk. (“Perseroan”)

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company

PT Cikarang Listrindo Tbk.

Business Activities

Industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran dan

Telephone

+62215228122

Faximile

+62215224440

Email Address

corpsec@listrindo.com

Date of Event

18 October 2019

Type of Material Information or Facts

Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Transaksi
Penjualan Penyertaan Saham Entitas Anak Usaha PT
Cikarang Listrindo Tbk. (“Perseroan”)

Description of Material Information or
Facts

Dengan hormat,
Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia
melalui surat nomor S-06454/BEI.PP2/10-2019 tanggal 15
Oktober 2019 perihal permintaan penjelasan atas transaksi
penjualan penyertaan saham Entitas Anak usaha Perseroan,
bersama dengan surat ini kami sampaikan penjelasan sebagai
berikut:
1.
Sehubungan dengan pelepasan Listrindo Capital B.V.
(“Listrindo Capital”) yang mengakibatkan tidak dilakukan
konsolidasi oleh Perseroan, mohon penjelasannya atas:
a.

Latar belakang pelepasan saham Listrindo Capital;

Tanggapan:
Latar belakang pelepasan saham Listrindo Capital adalah:
•
Telah dilaksanakannya pengalihan Senior Notes
2026 (Notes 2026) dengan nilai pokok AS$550.000.000 yang
memiliki bunga 4,95% per tahun dan akan jatuh tempo pada
tanggal 14 September 2026 dari Listrindo Capital, kepada
Perseroan (sesuai dengan surat kami no 044/POWR/09/2019
tanggal 27 September 2019).
Pengalihan ini merupakan inisiatif Perseroan untuk
memfokuskan aktifitas bisnis Perseroan di Indonesia dalam
jangka waktu dekat.
•
Listrindo Capital tidak memiliki aset material lainnya
selain Notes 2026 dan intercompany loan (pinjaman antar
perusahaan), sehingga setelah pengalihan Notes 2026
dilakukan, Perseroan memutuskan untuk menjual entitas anak
tersebut.
2.
Kontribusi Listrindo Capital terhadap pendapatan dan
aset Perseroan per 30 Juni 2019;
Tanggapan:
Kontribusi Listrindo Capital sebelum eliminasi untuk
konsolidasi terhadap pendapatan dan aset Perseroan per 30
Juni 2019, sebagai berikut:
Per 30 Juni 2019
Laba Tahun Berjalan : AS$ 1.023.588
Total Aset
: AS$ 535.611.850
Total kewajiban
: AS$ 547.932.228
b.
Proforma/pengaruh atas pendapatan dan aset
Perseroan sebelum dan setelah pelepasan saham tersebut;
Tanggapan:
Atas transaksi pelepasan saham entitas anak tersebut hanya
memberikan dampak yang minimal terhadap pendapatan dan
aset Perseroan, dikarenakan Listrindo Capital tidak memiliki
aset material lainnya selain intercompany loan (pinjaman antar
perusahaan) dan kewajiban berupa Notes 2026.
c.
Tujuan penggunaan dana hasil penjualan saham
Listrindo Capital;
Tanggapan:
Atas transaksi penjualan saham Listrindo Capital tersebut
tidak memberikan dampak kepada arus kas Perseroan.
d.

Kegiatan usaha Listrindo Capital.

Tanggapan:
Kegiatan usaha Listrindo Capital seperti yang telah
diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan terakhir per
30 Juni 2019 dalam Catatan 1 (c) adalah sebagai berikut:
•
Mengelola, membiayai, melakukan jasa manajemen
dengan memberikan sarana dan jasa kepada perusahaan
lain;
•
Meminjam dan meminjamkan uang, mengeluarkan
surat utang, debenture, dan efek lainnya;
•
Memberikan jaminan untuk utang dan tanggung
jawab lainnya dari Perusahaan dan pihak ketiga;
•
Memperoleh, mengelola, menjamin dan
mengalihkan properti yang terdaftar;
•
Mengelola dan melakukan usaha sehubungan
dengan hak merek, paten, model, antara lain, trademark dan
hak atas kekayaan intelektual dan industrial property lainnya;
•
Melakukan usaha sehubungan dengan mata uang,
efek, dan aset secara umum;
•
Melakukan segala jenis aktivitas industri, keuangan
dan komersial; dan
•
Melakukan segala jenis usaha yang sehubungan
dengan hal-hal di atas, dalam arti yang seluas-luasnya.
3.
Pihak pembeli saham Listrindo Capital adalah
ManCorp B.V. (“ManCorp”), mohon penjelasannya atas:
a.
Informasi atas pemegang saham dan manajemen
ManCorp;
Tanggapan:
Informasi sehubungan dengan pemegang saham dan
manajemen ManCorp yang diketahui oleh Perseroan sebagai
berikut:
Pemegang saham: Mr. Arno Matel
Manajemen: Mr. Arno Matel
Adapun ManCorp merupakan pihak independen yang tidak
memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan
b.

Bidang usaha ManCorp.

Tanggapan:
Bidang usaha ManCorp terfokus pada kegiatan akuisisi
perusahaan.
4.
Penjelasan atas hasil penilaian dari pihak
independen/Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) terkait
dengan harga jual nilai Listrindo Capital kepada ManCorp. Jika
tidak ada, mohon jelaskan assessment/bases penilaian yang
diambil oleh Perseroan terkait dengan transaksi tersebut.
Tanggapan:
Penilaian harga jual dilakukan oleh internal Perseroan. Harga
Jual dihitung berdasarkan nilai penyertaan Perseroan pada
Listrindo Capital, dikurangi dengan kewajiban-kewajiban
Listrindo Capital yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun
kedepan.

5.
Fakta/informasi material/kejadian penting yang dapat
berpengaruh signifikan terhadap Perseroan serta dipandang
dapat mempengaruhi fluktuasi perdagangan saham Perseroan
yang belum diungkapkan kepada publik dan wajib untuk

segera diungkapkan kepada publik.
Tanggapan:
Perseroan tidak memiliki fakta/informasi/kejadian penting
lainnya yang material dan dapat mempengaruhi fluktuasi
perdagangan saham Perseroan yang belum diungkapkan
kepada publik.

Impact of event, material information or
facts towards Issuers or Public
Company’s operational activities, legal,
financial condition, or going concern

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang
diberikan kami ucapkan terima kasih.
-

Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Cikarang Listrindo Tbk.

Christanto Pranata
Corporate Secretary

PT Cikarang Listrindo Tbk.
World Trade Centre 1, Lantai 17
Phone : +62215228122, Fax : +62215224440, www.listrindo.com

Date and Time

18-10-2019 21:40

This is an official document of PT Cikarang Listrindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Cikarang Listrindo Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.

