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Perihal

Laporan Informasi Atau Fakta Material Pembelian
Kembali Saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

Dengan Hormat,

Merujuk pada surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 663/WK/CORSEC/2020 Tanggal
18 November 2020 perihal laporan informasi atau fakta material, dengan ini kami untuk dan
atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik
Bidang Usaha
Telepon
Faksimili
Alamat surat elektronik (e-mail)

:
:
:
:
:

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ('Perseroan').

Konstruksi
(021) 8s08510
(021) 8508506
waskita@waskita.co.id
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Tanggal kejadian

18 November 2021

2.

Jenis Informasi atau
Fakta Material

Informasi atau Fakta Material lainnya.
Pembelian Kembali Saham PT Kresna Kusuma Dyandra
Marqa
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Uraian Informasi atau
Fakta Material

PT Waskita Toll Road ('WTRJ merupakan

anak

Perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham
sebesar 87,600/o (delapan puluh tujuh koma enam nol
persen)
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga ("KKDM'), merupakan

anak Perusahaan WTR dengan kepemilikan

saham

sebesar 69,700lo (enam puluh sembilan koma tujuh nol
persen)

WTR telah menjalankan opsi pembelian

kembali
(buybacRl saham KKDM sebanyak 53.785.872 (lima puluh
tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus
tujuh puluh dua) lembar saham atau sebesar 2,10o/o (dua
koma satu nol persen) dari kepemilikan Reksa Dana
Penyertaan terbatas C'RDPT") Ekuitas Danareksa Toll
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Road-0l dengan nilai transaksi

sebesar

Rp47.391.269.677,92,- (empat puluh tujuh miliar tiga
ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh

sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma
sembilan puluh dua Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli
Saham No. 39 tanggal 18 November 202Lyang dibuat di
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Notaris di Jakarta

Dengan adanya transaksi tersebut, maka struktur
kepemilikan saham pada KKDM adalah sebagai berikut:
a. WTR memiliki saham sebanyak 71,80o/o (tujuh puluh
satu koma delapan nol persen) atau setara dengan
1.838.998.272 (satu miliar delapan ratus tiga puluh
delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan
ribu dua ratus tujuh puluh dua) saham atau senilai
Rp1.838.998.272.000,- (satu triliun delapan ratus
tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan
puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu
rupiah);
b. RDPT memiliki saham sebanyak 27,90o/o (dua puluh
tujuh koma sembilan nol persen) atau setara dengan
7 t4.583.728 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus
delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh
delapan) saham atau senilai Rp714.583.728.000,(tujuh ratus empat belas miliar lima ratus delapan
puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu
rupiah);
PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki saham
sebanyak sebesar 0,30o/o (nol koma tiga nol persen)
atau setara dengan 7.650.000 (tujuh juta enam ratus
saham
senilai
Rp7.650.000.000,- (tujuh miliar enam ratus lima
puluh juta rupiah).

c.

lima puluh ribu)

atau

4.

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

Dengan adanya transaksi tersebut, meskipun kepemilikan
WTR pada KKDM bertambah, namun KKDM selaku anak
Perusahaan WTR tetap tidak akan terkonsolidasi pada
laporan keuangan WTR maupun Perseroan.
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Keterangan lain-lain

Transaksi tersebut merupakan komitmen dari Perseroan
melalui anak Perusahaan WTR untuk melakanakan opsi
pembelian kembali (buybac$ selama periode RDPT.
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Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama,
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Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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