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Samindo Lunasi Utang USD 13.5 juta

Jakarta, 13 April 2016 – PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”), salah satu perusahaan publik(kode emiten: MYOH) penyedia jasa pertambangan batubara terintegrasi, pada tanggal 8 April 2016
melalui anak perusahaannya PT SIMS Jaya Kaltim melakukan pelunasan sebagian utang sebesar USD
11.5 juta kepada Bank KEB Hana. Sebelumnya di bulan Maret 2016, Perseroan juga telah melakukan
pelunasan seluruh utang anak usaha Perseroan atas nama PT Samindo Utama Kaltim, sebesar USD 2
juta. Secara keseluruhan,  sampai   dengan   bulan   April   Perseroan   telah   mempercepat   pelunasan
utang sebanyak  USD 13.5 juta.Percepatan pembayaran tersebut adalah kelanjutan dari program percepatan pembayaran utangyang telah di mulai dari tahun 2014. Sampai dengan bulan April 2015, total utang bank yang telahdilunasi oleh Perseroan mencapai USD 29 juta, dengan perincian, USD 3.5 juta dibayarkan di 2014,USD 12 juta dibayarkan pada tahun 2015 dan USD 13.5 juta yang baru saja dibayarkan di tahun2016.“Sampai dengan akhir tahun 2016, Perseroan menargetkan untuk menurunkan jumlah utangPerseroan sebesar 57%. Mengacu pada hal tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2016, sisa utangPerseroan kurang lebih sebesar USD 20 juta. “demikian ungkap Hananto Wibowo, CorporateSecretary Perseron.Kebijakan Perseroan untuk mengurangi jumlah utang tidak menjadi indikasi bahwa Perseroanakan melakukan menunda rencana ekspansi bisnis. Sebaliknya, saat ini Perseroan sedangmempersiapkan untuk melakukan pengembangan bisnis. Demi mendukung terlaksananya rencanatersebut, Perseroan berencana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).Agenda dari RUPS-LB tersebut adalah amandemen Anggaran Dasar Perseroan untukmenambahkan aktifitas bisnis Perseroan. Penambahan aktifitas bisnis dalam Anggaran DasarPerseroan dilakukan untuk dapat mengakomodir rencana bisnis Perseroan ke depan.
Sekilas PT Samindo Resources TbkSamindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaanjasa pertambangan batubara dalam hal pemindahan batuan penutup (overburden removal) danproduksi batubara (coal getting), pengangkutan batubara (coal hauling) dan pemetaan geologi &pemboran (geological mapping and drilling). Sebagai investment holding company, Samindomenjalankan keempat kegiatan produksi tersebut melalui empat anak perusahaan yaitu PT SIMSJaya Kaltim, PT Trasindo Murni Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Mintec Abadi.
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