Press Release

Dividen MYOH Naik 100 %
Jakarta, 9 Mei 2017 – PT Samindo Resources Tbk (Kode emiten: MYOH), salah satu perusahaan
penyedia jasa pertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, membagikan dividen dengan total
mencapai USD 17 juta kepada para pemegang sahamnya. Jumlah tersebut melonjak lebih dari 100% jika
dibandingkan dengan dividen yang MYOH bagikan kepada pemegang sahamnya pada periode yang lalu.
Sebagai tambahan, jumlah dividen yang MYOH bagikan kepada para pemegang sahamnya pada periode
yang lalu sebesar USD 8 juta. Keputusan untuk membagikan dividen diambil setelah sebagian besar
pemegang saham setuju untuk mendistribusikan laba bersih, dalam RUPS-Tahunan MYOH yang
selenggarakan pada tanggal 9 Mei 2017.
Pada akhir tahun 2016 MYOH membukukan laba bersih sebesar USD 21.2 juta, ini artinya rasio
pembayaran dividen MYOH mencapai 80% dari total laba bersih yang dibukukan selama tahun 2016.
Rasio tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan periode yang lalu, dimana rasio pembayaran
dividen MYOH sebesar 32% dari total laba bersih.
“Konsistensi MYOH untuk mendistribusikan dividen tidak terlepas dari positifnya kinerja Perseroan
selama empat tahun terakhir” demikian ungkap Zaki, Investor Relations PT Samindo Resources Tbk.
Zaki juga menambahkan bahwa “pada tahun 2016 MYOH telah memenuhi ketentuan cadangan laba
sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya pada tahun 2017 MYOH meningkatkan rasio
pembayaran dividen hingga mencapai 80% dari total laba bersih.”
Sekilas PT Samindo Resources Tbk

Samindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaan jasa
pertambangan batubara dalam hal pemindahan lahan (wasted removal) dan produksi batubara (coal
production), pengangkutan batubara (coal hauling) dan pemetaan geologi dan pengeboran (geological
mapping and drilling). Sebagai investment holding company, Samindo menjalankan keempat kegiatan
produksi tersebut melalui empat anak perusahaan yaitu PT SIMS Jaya Kaltim, PT Trasindo Murni
Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Mintec Abadi.
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