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Samindo Resources Realisasikan 61% CAPEX pada
Semester Pertama 2014

Jakarta, 18 Agustus 2014 – PT Samindo Resources Tbk (Kode emiten: MYOH), salah satuperusahaan penyedia jasa pertambangan batubara terintegrasi, sampai dengan pertengahan tahun2014 telah merealisasikan 61% CAPEX atau setara dengan Rp 186 milliar. PT Samindo ResourcesTbk menganggarkan CAPEX sebesar Rp 307 milliar pada tahun 2014.Dari Rp 186 milliar CAPEX yang telah direalisasikan PT Samindo Resources Tbk, seluruhnyadialokasikan untuk pembelian peralatan dengan rincian sebagai berikut, 1 unit excavator, 10 unitdump truck, 1 unit bulldozer dan 6 set truck trailer. Peralatan tersebut digunakan untuk aktifitaspemindahan lahan dan produksi batubara. Untuk bisnis pengangkutan batubara Samindomenganggarkan sekitar 20% dari total CAPEX.“Untuk mengejar pencapaian operasional kami akan mendatangkan beberapa unit tambahan dalambeberapa bulan kedepan dan diharapkan CAPEX Samindo pada 2014 dapat terealisasi seluruhnya”demikian ungkap Hananto Wibowo, Corporate Secretary PT Samindo Resources Tbk. Pencapaianoperasional Samindo sendiri sampai dengan pertengahan 2014 relatif baik. produksi pemindahanlahan penutup dan produksi batubara mencapai 26.5 juta BCM dan 4.5 juta ton, sedangkan untukproduksi pengangkutan batubara mencapai 16.2 juta ton.“Berdasarkan data historis yang kami himpun dalam tiga tahun terakhir kinerja operasionalSamindo pada semester kedua biasanya jauh lebih baik dibandingkan dengan semester pertama”.Hal tersebut dikarenakan kondisi pada semester kedua relatif lebih kondusif dibandingkan dengansemester pertama, seperti curah hujan yang lebih rendah” tambah Hananto.
Sekilas PT Samindo Resources TbkSamindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaanjasa 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 menjalankankeempat kegiatan produksi tersebut melalui empat anak perusahaan yaitu PT SIMS Jaya Kaltim, PTTrasindo Murni Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Mintec Abadi.
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