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	kegiatanOperasional: PT Waskita Toll Road (WTR) selaku anak perusahaan Waskita dengan kepemilikan sebesar 70,93% (tujuh puluh koma Sembilan tiga persen) telah menambah Modal Disetor dan Ditempatkan secara tunai pada PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) selaku anak perusahaan dari WTR dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 30% (tiga puluh persen), sebagai berikut :1. Peningkatan sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) secara tunai yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dan kebutuhan operasional JMKT. Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasamarga Kualanamu Tol No. 14, tanggal 15 Mei 2017 , yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AU-AH.01.03-0139204 Tanggal 24 Mei 2017.2. Peningkatan sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) secara tunai tanggal 29 Mei 2017 yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dan kebutuhan operasional JMKT. Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut dalam proses pembuatan akta notaris.
	kondisiKeuangan: PT Waskita Toll Road (WTR) selaku anak perusahaan Waskita dengan kepemilikan sebesar 70,93% (tujuh puluh koma Sembilan tiga persen) telah menambah Modal Disetor dan Ditempatkan secara tunai pada PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) selaku anak perusahaan dari WTR dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 30% (tiga puluh persen), sebagai berikut :1. Peningkatan sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) secara tunai yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dan kebutuhan operasional JMKT. Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasamarga Kualanamu Tol No. 14, tanggal 15 Mei 2017 , yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AU-AH.01.03-0139204 Tanggal 24 Mei 2017.2. Peningkatan sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) secara tunai tanggal 29 Mei 2017 yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dan kebutuhan operasional JMKT. Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut dalam proses pembuatan akta notaris.
	hukum: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasamarga Kualanamu Tol No. 14
	kelangsunganUsaha: PT Waskita Toll Road (WTR) selaku anak perusahaan Waskita dengan kepemilikan sebesar 70,93% (tujuh puluh koma Sembilan tiga persen) telah menambah Modal Disetor dan Ditempatkan secara tunai pada PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) selaku anak perusahaan dari WTR dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 30% (tiga puluh persen), sebagai berikut :1. Peningkatan sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) secara tunai yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dan kebutuhan operasional JMKT. Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasamarga Kualanamu Tol No. 14, tanggal 15 Mei 2017 , yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AU-AH.01.03-0139204 Tanggal 24 Mei 2017.2. Peningkatan sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) secara tunai tanggal 29 Mei 2017 yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dan kebutuhan operasional JMKT. Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut dalam proses pembuatan akta notaris.
	nama: 397-wk-sp-2017.pdf
	footer: Dokumen ini merupakan dokumen resmi Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.
	baseUrl: 
	role: 
	clientValidation: 
	validationError: 
	namaKodeEmiten: 
	submitReal: 



