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Perihal : Revisi Laooran Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Nomor 874AVK/CORSEC/2019 Tanggal 11 OKober 2019, Perihal : Laporan
Informasi atau Fakta Material, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan
revisi atas Laporan Informasi atau Fakta Material pada poin 3 yang semula sebagai berikut :
3

Uraian Informasi atau
Fakta Material

CKJT yang merupakan anak perusahaan WTR dengan
kepemilikan saham sebesar 15olo (lima belas persen) telah
meningkatkan modal dasar dari semula sejumlah
Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) menjadi
sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar
Rupiah) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor
sebesar Rp 575.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima miliar
Rupiah) dari semula sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus
miliar Rupiah) menjadi Rp 875.000.000.000,- (delapan ratus
tujuh puluh lima miliar Rupiah). WTR selaku anak perusahaan

Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar

80,561o/o

(delapan puluh koma lima enam satu persen)

telah
meningkatkan modal disetor dan ditempatkan secara tunai pada
CKIT sebesar Rp 86.250.000.000,- (delapan puluh enam millar
dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal dimaksud maka struktur
kepemilikan saham pada CKIT adalah sebagai berikut :
a

PT Cltra Marga Nusaphala Persada Tbk memiliki saham
sebanyak 51olo (lima puluh satu persen) atau setara
dengan 3.,142.500 (tiga juta empat ratus empat puluh

dua ribu lima ratus) saham atau senilai Rp
344.250.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat miliar
dua ratus lima puluh juta Rupiah).

b.

WTR memiliki saham sebanyak 15% (lima belas persen)
atau setara dengan 1.012.500 (satu juta dua belas rlbu
lima ratus) saham atau senllai Rp 101.250.000.000.(seratus satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
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c.

d.

PT PP (Persero) Tbk memiliki saham sebanyak 14olo
(empat belas persen) atau setara dengan 945.000
(sembilan ratus empat puluh lima ribu) saham atau
senilai Rp 94.500.000.000,- (sembilan puluh empat
miliar lima ratus juta Ruplah).
PT Brantas Abipraya (Persero) memiliki saham sebanyak

10o/o (sepuluh persen) atau setara dengan 675.000
(enam ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau senilai
Rp 67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus
juta Rupiah).
PT Jasa Sarana memiliki saham sebanyak 10olo (sepuluh

persen) atau setara dengan 675.000 (enam ratus tujuh
puluh lima ribu) saham atau senilai Rp 67.500.000.000,(enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
Dapat disampaikan bahwa tujuan peningkatan modal disetor
dan ditempatkan tersebut akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan operasional CKJT.

Sehingga, dengan adanya revisi tersebut maka poin
Material menjadi sebagai berikut:
3

Uraian Informasi atau
Fakta Material

3 pada Laporan Informasi atas

Fakta

CKIT yang merupakan anak perusahaan WTR

dengan
kepemilikan saham sebesar 15olo (lima belas persen) telah
meningkatkan modal dasar
semula sejumlah
Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) menjadi
sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar
Rupiah) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor
sebesar Rp 575.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima
miliar Rupiah) dari semula sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga
ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 875.000.000.000,- (delapan
ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). WTR selaku anak
perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar
80,5610lo (delapan puluh koma lima enam satu persen) telah
meningkatkan modal disetor dan ditempatkan secara tunai
pada CKJT sebesar Rp 86.250.000.000,- (delapan puluh enam
miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

dari

Dengan adanya peningkatan modal dimaksud maka struktur
kepemilikan saham pada CKJT adalah sebagai berikut :
a

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk memiliki saham
sebanyak 51olo (lima puluh satu persen) atau setara
dengan 4.462.500 (empat juta empat ratus enam puluh

dua ribu lima ratus) saham atau

senilai

Rp 446.250.000.000,- (empat ratus empat puluh enam
mlliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

2

(

b.

WTR memiliki saham sebanyak 15olo (lima belas persen)
atau setara dengan 1.312.500 (satu juta tiga ratus dua
belas
lima ratus) saham atau senilai
Rp 131.250.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar dua
ratus lima puluh juta Rupiah).

ribu

c.

PT PP (Persero) Tbk memiliki saham sebanyak 14olo
(empat belas persen) atau setara dengan 1.225.000 (satu
juta dua ratus dua puluh lima ribu) saham atau senilai Rp
122.500.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar lima
ratus juta Rupiah).

d.

PT Erantas Abipraya (Persero) memiliki saham sebanyak
10o/o (sepuluh persen) atau setara dengan 875.000
(delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau senilai
Rp 87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima
ratus juta Rupiah).

e.

PT Jasa Sarana memiliki saham sebanyak 10o/o (sepuluh
persen) atau setara dengan 875.000 (delapan ratus tujuh
senilai
Rp 87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima
ratus juta Rupiah).

puluh lima ribu) saham atau

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

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President
Corporate Secretary,
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Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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