
News Release 

 
                            

 

 

halaman 1 dari 2 

 

Eterindo Memutuskan Pembagian Dividen Tunai Sebesar Rp1,62 

per Saham Sebagai Perwujudan Komitmen Perseroan Untuk 

Meningkatkan Shareholders Value 
 

 

 

 

Jakarta, 18 Juni 2014 

 

 

Pemegang Saham PT Eterindo Wahanatama Tbk ("Perseroan") di dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) telah menyetujui hal-hal penting 

sebagai berikut : 

 

 

1. Laporan Tahunan 2013  

 

Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp7,9 miliar, mengalami penurunan 

79,6% dari sebesar Rp38,5 miliar pada tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh 

Rugi Selisih Kurs (unrealized/non cash) sebesar Rp45,0 miliar, melonjak 557,8% 

dari Rp6,8 miliar pada tahun sebelumnya yang dibukukan oleh Perseroan akibat 

pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sebesar 26,0% 

year-on-year menjadi Rp12.189 dari Rp9.670 pada tahun lalu.  

 

Walaupun Laba Bersih Perseroan mengalami penurunan, namun sebenarnya 

kinerja Perseroan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Laba Bersih 

Inti, (tidak termasuk komponen-komponen non operasional/nonrecurring items : 

antara lain Rugi Selisih Kurs tersebut di atas), mengalami kenaikan sebesar 

23,5% dari Rp45,5 miliar menjadi Rp56,1 miliar. 

 

 

2. Penggunaan Laba Bersih 2013  

 

RUPST memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp1.571.788.978,- 

(satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu 

sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar Rp1,62 (satu rupiah 

enam puluh dua sen) per saham, yang merupakan 20% (dua puluh persen) 

payout rasio.   
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“Pembagian dividen ini merupakan wujud penghargaan Perseroan kepada 

para Pemegang Saham serta perwujudan komitmen Perseroan untuk 

meningkatkan Shareholders Value”. 

 

RUPST juga memutuskan untuk melakukan penyisihan sebesar  Rp100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) sebagai cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan 

UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 

Sedangkan sisanya sebesar Rp6.187.155.912,- (enam miliar seratus delapan 

puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua belas 

Rupiah)   dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat ekuitas dan 

mendukung ekspansi bisnis Perseroan. 
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Tentang PT Eterindo Wahanatama Tbk (www.eterindo.com) 
 
Eterindo adalah Perusahaan terkemuka berorientasi pada pendayagunaan sumber daya alam yang 
melimpah melalui pengembangan industri hulu dan hilir ramah lingkungan pada kegiatan usahanya di 
bidang energi terbarukan terpadu-biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (cpo), pelopor dan salah 
satu produsen biodiesel terkemuka di Indonesia (PT Anugerahinti Gemanusa) dan perkebunan 
kelapa sawit terpadu serta berbagai produk yang dihasilkannya (PT Malindo Persada Khatulistiwa 
dan PT Maiska Bhumi Semesta) 
 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
 
Bambang Suyitno     
Investor Relations     

Email : investor.relations@eterindo.com   
 

DISCLAIMER: 
 
This News Release contains certain financial information and may also contain certain projections, plans, 
strategies, and objectives of PT Eterindo Wahanatama Tbk, that are not statements of historical fact which would 
be treated as forward looking statements within the meaning of applicable law.  
 
Neither PT Eterindo Wahanatama Tbk, its affiliates nor any other person assumes responsibility for the accuracy 
and completeness of the forward-looking statement in this communication. 


