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1 Tanggal kejadian 12 Oktober 2017

2 Jenis Informasi atau
Fakta Material

Informasi atau Fakta Material lainnya.

Peningkatan modal disetor dan ditempatkan oletr
PT Waskita Toll Road C'WTR') pada PT Solo NgEwi Jaya

csNJ').

3 WTR selaku anak perusahaan Perseroan dengan
kepemilikan saham sebesar 72,63 o/o (hrjuh puluh dua koma
enam tiga persen) telah menirgkatkan modal disetor dan
ditempatkan pada SNI yang merupakan anak perusahaan
WTR dengan kepemilikan saham sebesar.l0olo (empat
puluh persen) dan selaku pemegnng konsesi jalan

tol ruas Solo - Ngawi secara tunai sebesar
Rp 101.332.792.000,- (seratus satu miliar tiga ratus tiga
puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).
Dengan adanya peningkatan modal dimakud maka struktur
kepemilikan saham pada Slll adalah sebagai berikut :

a. WTR memiliki saham sebanyak 40yo atau setara
dengan 23.314.154 (dua puluh tiga juta tiga ratus
empat belas ribu seratus lima puluh empat) saham
atau senilai Rp 534.911.388.000,- (lima rdtus tiga
puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta tiga
ratus delapan ruluh delapan ribu Rupiah).
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b. PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki saham
sebanyak 60% atau setara dengan 36.471.231 (tiga
puluh enam iuta empat ratus hrjuh puluh satu ribu
dua ratus tiga puluh satu) saham atau senilai
Rp 802.367.082.000,- (delapan mhJs dua miliar tiga
liltus enam puluh tujuh jub delapan puluh dua
rupiah Rupiah).

Dapat disampaikan bahwa tujuan peningkatan rnodal
disetor dan ditempatkan tersebut akan digunakan untuk
memenuhi kebutuhan operasional SNJ.

4 Dampak Kejadian,
inforrnasi atau fakta
material tersebut
terhadap kegiatan
operasional, hukum,
kordisi keuarpan,
atau kelangsurEan
usaha Emiten abu
Perusahaan Publik

Dampak atas transaksi tersebut diatas diantaranya adalah :

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

2. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan
sebagaimana telah dijelaskan diabs akan digunakan
untuk memenuhi kebutuhan operasional SNJ, maka
apabila WTR sebagai pemegang saham tUak melakukan
peningkatan modal dis€tor dan ditempatkan tersebut
akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap
Perser@n sebagai kontrakbr pada proyek
pembangunan ruas jalan tol milik SNJ tersebut.

Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut dalam
proses pembuatan akta notaris.

5 Keterangan lain-lain
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Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.
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Tembusan: V
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT waskita Karya (Perseo) Tbk
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