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ADHI MERAIH KEPERCAYAAN KEMBALI
DARI PARA PEMEGANG OBLIGASI
Jakarta (25/02) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. – ADHI selaku Badan Usaha Milik Negara, sekaligus
Perusahan Terbuka, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi -- RUPO. Dalam
penyelenggaraan tersebut, ADHI berhasil mencapai kuorum untuk seluruh usulan RUPO. Dengan
kata lain, ADHI selaku emiten telah mendapatkan persetujuan dari para Pemegang Obligasi atau
Bondholder.
Pada kesempatan ini, ADHI menyelengarakan RUPO untuk dua obligasi, yaitu Penawaran Umum
Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Tahun 2019. Adapun usulan yang
disampaikan oleh emiten yang telah disetujui pada RUPO, antara lain:
1. Menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban emiten untuk memelihara rasio keuangan,
yakni perbandingan antara Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization
dengan Beban Bunga Pinjaman pada tahun buku bersangkutan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan
perubahan/ addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan apabila diperlukan, namun tidak
terbatas menghadap Notaris untuk melaksanakan keputusan RUPO tanggal 25 Februari 2021 ini.
3. Menyetujui, bahwa Pemegang Obligasi dan/ atau ADHI selaku Emiten meratifikasi dan
menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat.
Persetujuan ini tentunya menjadi bukti bahwa ADHI masih dipercaya oleh para Investor.
Manajemen ADHI menyatakan, “kami berterima kasih kepada para pemegang obligasi yang masih
menaruh rasa percayanya kepada ADHI dalam menjalankan bisnisnya. Walau menghadapi banyak
rintangan, baik dalam proses pekerjaan dan arus pendanaan, tapi ADHI tetap optimis untuk
memberikan yang terbaik bagi para stakeholders.”
ADHI akan terus berupaya melakukan beragam strategi, baik operasional, maupun keuangan.
Seperti, pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat dalam proses kerja di proyek maupun di
kantor, penciptaan reccuring income, efisiensi internal, hingga relaksasi perbankan.
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PT Adhi Karya (Persero) Tbk. memiliki kode ticker saham ADHI, merupakan salah satu BUMN yang
utamanya bergerak di bidang konstruksi. ADHI merupakan BUMN KOnstruksi pertama yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Maret 2004, sehingga sejak saat itu 49% saham ADHI dimiliki oleh
masyarakat luas.
Selain bisnis konstruksi, ADHI memiliki empat bisnis lain antara lain energi, properti, industri dan investasi. Sejalan dengan hal
ini, ADHI menciptakan tagline Beyond Construction yang menegaskan, bahwa ADHI tidak hanya memberikan jasa konstruksi,
tetapi juga jasa lain yang manfaatnya dapat dirasakan secara terus menerus. ADHI berpartisipasi dalam progam Proyek Strategis
Nasional, salah satunya ialah Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sesuai dengan Peraturan
Presiden No. 98 Tahun 2015 beserta Perubahannya.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
For further information please contact:
Parwanto Noegroho
Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510.
P. +62 21 797 5312
F. +62 21 797 5311
M. +62 811 8451 604
E. noegroho@adhi.co.id
W. www.adhi.co.id
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Disclaimer:
Important Notice
▪ Dokumen ini dipersiapkan hanya untuk pihak yang hadir dengan tujuan diskusi. Dokumen ini beserta
isinya hanya boleh direproduksi, diungkapkan atau digunakan dengan persetujuan tertulis PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.
▪ Dokumen ini dapat berisi pernyataan yang memproyeksikan harapan dan ekspektasi masa depan, yang
mewakili keadaaan Perusahaan saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dan
perencanaan keuangan. Proyeksi tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan data yang tersedia pada saat
data ini dibuat, yang mengandung risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu.
▪ PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait lainnya terbebas dari tanggung jawab atau kerugian yang
muncul akibat penggunaan dokumen ini maupun isinya atau yang terhubung dengannya.
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