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di Kota Makassar yang sedang
pesat. Hal itu melanjutkan tren
pertumbuhan ekonomi tahun lalu
yang mencapai 9,6% di Ibu Kota
Sulawesi Selatan.
Daya beli dan tingkat konsumsi
masyarakat pun saat ini diyakini
sangat tinggi dan turut mendorong
permintaan terhadap hunian yang

unit apartemen kami menunjukkan tren positif. Selain investor
banyak juga yang membeli untuk
dipakai. Sebagian datang dari
luar kota, namun kebanyakan
masih dari Kota Makassar dan
sekitarnya," kata Johan melalui
siaran pers, Senin (2/5).
Ciputra Group memberikan

----oJ--...------·--u-yu-..-u-.-....-m~um-r--t< IJUCI M UQii~n---n-

Konsumen atau pembeli diwajibkan mengisi surat pernyataan
pemilikan fasilitas kredit pembiayaan properti di atas materai bahwa unit apartemen yang
dibelinya merupakan KPP Pertama.
"Apabila di kemudian hari pernyataan itu tidak benar, fasilitas

•

Tower Hrentsville merupakan
menara kedua dari tiga buah rangkaian apartemen Vida View yang
rencananya diserahterimakan
pada akhir 2017. Sementara itu,
menara Ashton yang sudah terjual
habis pertengahan tahun lalu akan
diserah terimakan rencananya
pada Juni 2016. (Emanuel B. CaesarioJ
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nya tren perusahaan ri
start-up di Tanah Air sel
lakangan ini temyata b
frastruktur memadai, te
properti hunian khusus
Kendati sudah mun
a tau small office home
ternet super lelet memb
Internet di rumah kera
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LPCK Andalkan
Orange County
JAKARTA - PT Lippo Cikarang
Tbk. mengandalkan proyek terintegrasi
Orange County sebagai proyek berkesinambungan untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan .•
Presiden Direktur PT Lippo Cikarang
Tbk. (LPCK) Toto Bartolomeus mengatakan, perseroan belum terhindar dari
pelemahan pasar properti yang tercermin
pada hasil pengembangan properti pada
kuartal pertama tahun ini.
Pada kuartal pertama tahun ini, LPCK
membukukan pendapatan sebesar Rp546
miliar tumbuh melambat dibandingkan
dengan periode yang sama 2015 sebesar
Rp553 miliar.
Meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga untuk ketiga
kalinya berturut-turut, di tengah penguatan nilai mata uang rupiah, kata Ttoto,
konsumen lebih suka menunggu dulu,
sebelum memutuskan untuk membeli
properti.
"Kami akan terus fokus mengembangkan kawasan world class mixed use the
Globally Connected City Orange County
seluas 322 hektare dengan investasi
senilai Rp250 triliun, sebagai proyek
berkesinambungan untuk pertumbuhan
masa depan LPCK," katanya melalui
siaran pers, Senin (2/5).
Hingga saat ini, kata Toto, Orange
County telah meluncurkan lima
apartemen yaitu Irvine Suites, Westwood

Suites, Pasadena Suites, Burbank Suites
dan Glendale Park yang terjual habis saat
peluncuran.
Sehubungan dengan hal itu, menurutnya, perusahaan akan meluncurkan
produk rumah tinggal dengan segmen
menengah dan menengah atas pada semester kedua.
Orange Country melengkapi potofolio
perseroan sebagai pengembang kawasan
perkotaan dengan luas sekitar 3.000 ha.

KINERJA USAHA
Toto menuturkan, selama kuartal pertama 2016, perseroan membukukan
laba bersih Rp223 miliar, turun 19%
dibandingkan dengan pencapai periode
yang sama tahun lalu sebesar Rp275
miliar. · Adapun total aset tumbuh 1%
menjadi Rp5,54 tri)iun dari Rp5,47
triliun pada 2015.
Di sisi lain, pendapatan dari hunian
dan apartemen tumbuh 7% menjadi
Rp194 miliar dari Rp181 miliar dibandingkan dengan periode yang sama
2015 atau menyumbang 35% dari total
pendapatan.
Sementara itu, pendapatan dari divisi
industri sebesar Rp 176 miliar menyumbang 32% terhadap total pendapatan.
Pendapatan dari pengelolaan kQta, naik
12% menjadi Rp50 miliar dari Rp45 miliar pada periode yang sama 2015. (lpak
Ayu H.N.)
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PT. ATELIERS MECANIQUES D'INDONESIE Tbk
Disingkat PT. ATMINDO Tbk
Berkedudukan <,ji Kabupaten Deli Serdang
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para
Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Kamis, 9 Juni 2016,
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ("RUPST"), selanjutnya disebut "Rapat".
Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham ("POJK 32/2014"), pemanggilan Rapat
tersebut ak<ln dilakukan melalui 1 (satu) sural kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa
Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal18 Mei 2016.
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
hari Selasa tanggal17 Mei 2016 pukul16 .15 WIB.
Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara
Rapaljika memenuhi persyaratan dalam Pasal21 ayat 7 Anggaran
Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, serta harus sudah diterima
oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal pemanggilan Rapat.

Direksi Perseroan mengundang para pe
diselenggarakan pada:
Han /Tanggal
Rabul
Waktu
10:00
Tempal

Oengan Mala Acara Rapal yang Ieiah di'
1.
Laporan Oireksi mengenai jalann'
Berdasarkan ketentuan pasa/10
(•UUPT"),
2.

3.
4.

Berdasarkan ketentuan pasa/10
Penunjukan dan penentuan Akun
untuk Tahun Buku 2016.
Berdasarkan ketentuan pasa/10

Catalan:
1.
Panggilan ini berlaku sebagai u1
2.

3.
4.

Demikianlah Pengumuman ini, agar diketahui dan diperhatikan
oleh Para Pemegang Saham Perseroan.
Deli Serdang, 3 Mei 2016
PT. ATELIERS MECANIQUES D'INDONESIE Tbk
Disingkat PT. ATMINDO Tbk
Direksi

Persetujuan dan Pengesahan Ne1
Berdasarkan ketentuan pasa/10

5.

lerpisah kepada para pemegang
Yang berhak hadir atau mewakili
Perseroan pada tanggal2 Mel 201,
Kustodian Sentrat Efek Indonesia
idenlitas yang berlaku;
Bagi Pemegang Saham yang be1
pengurus terakhir;
Pemegang saham yang lidak da;
identitas diri pemberi kuasa deng,
datam Rapat. namun suara yang
diperoleh setiap han keiJli (P<Jkul

Oemi kelertiban Rapa~ kami
menit sebelum Rapat dimulai.
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