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Periha! : Keterbukaan Informasi

1. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk mendukung pengembarpan
usaha anak perusahaan Waskita yaitu PT Waskib Toll Road C'WTR'). WTR telah
mefaksanakan penerbitan saham baru sebanyak 2.3L2.433 (dua juta tiga ratus dua
belas ribu empat ratus tiga puluh tiga) saham atau setara dergan 29,07o/o (dua
puluh sembilan koma nol tujuh persen) dergan nilai sebesar
Rp 3.499.997.771.107,- (tiga triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar
sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tuiuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus
tujuh Rupiah).

2. PT Sarana Multi Infrastruktur C'SMII telah melakukan penyertaan modal pada WTR
sebesar Rp 1.499.998.607,551,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembihn
miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu lima rat.rs
lima puluh satu Ruphh), dengan total jumlah saham SMI pada WTR sebanpk
991.043 (sembilan rahjs sembilan puluh satu ribu empat puluh tiga) saham abu
setara dengan 12,4$o/o (dw behs koma empat puluh enam persen).

3. PT Dana TaburEan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) CTaspen') telah
melakukan penyerban modal pada WTR sebesar Rp 1.999.999.163.566,- (satu triliun
sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh
sembilan juta serdtus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah),
dengan total jumlah saham Taspen pada WTR sebanyak 1.321.390 (satu juta tiga
ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau setam dengan
16,61% (enam belas koma enam puluh satu persen).

Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi poin 2 dan 3 tersebut telah dicatat dalam
Akta Notaris No. 26 tanggal 16 Februari 2017 yarrg dibuat di hadapan Ir. Nan€tte
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Sehingga berdasarkan hal-hal
tersebut diatas $r$nan pemegarp saham dan komposisi kepemilikan saham pada WTR

setelah peningkabn modal adalah sebagai berikut :
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No. 116/WVSP/20u

PT Waskita Karya (Persero) lbk C'Waskib') sebagai pemenuhan keEntuan yarq dimuat
dalam Peraturdn Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POIK.04/2015, maka dapat
disampaikan haFhal sebagai berikut :
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Setelah peningkatan modal :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerBsama yang baik diucapkan terima kasih.
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1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Washta Karfa (Persero) Tbk

No Saham Prosentase
1 Waskita 70,93o/o
2 SMI t6,6lo/o
3 12,460/o

100,000/o
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