
{p PT wAsKrrA KARYA (Persero) Tbk
r,/,'s,'<TTA INDUSTRI KONSTRUKSI KANTOR PUSAT

Nomor : gqo lwKlsPl2ltT lakarta, l3 Desember 2017

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar modal
Otoritas ,asa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Dengan hormat,

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

Nama Emiten abu Perusahaan Publik
Bidang Usaha
Telepon
Faksimili
Alamat surat elektronik (e-nail)

PT Waskita lGrya (Persero) Tbk C'Perseroan")
Konstruksi
(021) 8s08s10
(021) 8s08s06
waskita@waskita.co. id

1 Tanggal kejadian 1l Desember 2017

lenis Informasi atau
Fakta Material

Informasi abu Fakh Material lainnya.

Peningkatan modal disetor dan ditempatkan oleh
PT Waskib Toll Road C'WTR') pada ff Waskita Bumi
Wira (WBW').

3 Uraian Informasi atau
Fakta Material

WBW selaku anak perusahaan WTR telah meningkatkan
modal dasar perusahaan semula Rp 50.000.000.000,-
(lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar
Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

WTR selaku anak perusahaan Perseroan dengan
kepemilikan saham sebesar 72,63 o/o (tujuh puluh dua
koma enam tiga persen) telah metingkatkan modal
disetor dan ditempatkan secara tunai pada WBW yang
merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan
saham sebesar 55o/o (lima puluh lima persen) dan selaku
pemegang konsesi jahn tol ruas Krian - Legundi -
Bunder - Manyar sebesar Rp 312.055.000.000,- (tiga
ratus dua belas miliar lima puluh lima iuta Rupiah) dan
selanjutnya WTR telah melakukan peningkatan modal
disetor dan ditempatkan atas saham baru yang
diterbitkan oleh WBW melalui konversi utang menjadi
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saham dengan nilai total sebesar Rp 222A3358L506i
(dua ratus dua puluh dua miliar empat rtrtus tiga puluh
tiga juta lima ratus delapan puluh saru ribu lima ratus
enam Rupiah).

Dengan adanya penlngkatan modal dimaksud maka
sfuktur kepemilikan saham pada WBW adalah sebagi
berikut :

a. WTR memiliki saham sebanyak 98,640lo atau
setara dengEn 554.957 (lima ratus lirna puluh
empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh)
saham atau senilai Rp 554.957.000.000,- (lima
rafus lima puluh empat miliar sembilan rtttus lima
puluh tujuh jub Rupiah).

b. PT Energi Bumi Mining memiliki saham sebanyak
0,81o/oo/o atau setara dengan 4.531 (empat ribu
lima ratus tiga puluh satu) saham atau senilai
Rp 4.531.000.000,- (empat miliar lima ratus tiga
puluh satu juh Rupiah).

c. PT Panca Wira Usaha Jawa Imur memiliki saham
sebanyak 0,560/o abu setaE dengan 3.125 (tiga
rihr seratus dua puluh lima) saham atau senilai
Rp 3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh
lima juta Rupiah).

Keterangan lain-lain Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut telah
dicaht dalam Akta Nomor 13 Tanggal 8 Desember 2017
yarE telah mendapat Persetujuan Perubahan ArEgaran
Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor
AHU00025945.AH.01.02.Tahun 20L7 TangEal 11
Desember 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Arpgaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-
0199184 Tanqgal 11 Desember 2017.
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Dapat disampaikan bahwa tujuan peningkatan modal
disetor dan ditempatkan tersebut akan digunakan untuk
memenuhi kebutuhan operasional WBW.

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

Dampak atas b'ansaksi tersebut diatas diantaranya
adalah :

1. Apabila WTR tldak melakukan peningkatan modal
disetor dan ditempatkan pada WBW, maka
kepemilikan saham WTR pada WBW akan terdilusi.

2. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan
sebagaimana telah dijelaskan diatas akan digunakan
untuk mernenuhi kebufuhan operasional WBW, maka
apabila WTR sebapi pemegarE saham tidak
nrelakukan peningkatan modal disetor dan
ditempatlon tersebut akan berpengaruh secara tidak
langsung terhadap Perseroan sebagai kontraktor pada
proyek pembangunan ruas jalan tol milik WBW
tersebut.
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Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Perusahaan,

o$'o
7.
{o.
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Tembllsan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Dircksi Pf Waskita Karya (Persso) Tbk
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