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REKOMENDASI

Asjaya Indosurya
Securities
IHSG yang masih bergerak dalam
rentang konsolidasi pasca melakukan
teknikal rebound sejak awal pekan
menunjukkan indeks memiliki potensi
menguat. Hal itu terlihat juga dalam arus
in-outflow yang terlihat belum terlalu
meningkat.
Hal ini menunjukkan juga pola tekanan
sudah cukup terbatas. Karena itu, peluang koreksi dapat dimanfaatkan investor
untuk melakukan akumulasi pembelian,
dimana jelang pergantian bulan pekan
depan tentunya rilis data ekonomi akan
kembali dilansir dengan proyeksi stabil
yang memperlihatkan bahwa kondisi
perekonomian masih dalam keadaan
stabil. Support IHSG saat ini berada
pada 4.702 dengan target resistance
yang perlu digapai 4.774 untuk kembali
memperkuat pola naik IHSG. Hari ini,
IHSG berpotensi menguat dengan kisaran 4.702-4.774. Cermati saham BBNI,
BMRI, WIKA, PPRO, EXCL, BBTN, INDF,
ASRI, dan JSMR.

HD Capital
Aksi pembelian saham big cap dan
lapis dua oleh pelaku pasar yang mulai
optimis akan adanya perbaikan kinerja
fundamental dan makro ekonomi pada
2H 2016 mulai menahan IHSG dari
kejatuhan lebih lanjut, sehingga potensi
untuk menuju resistance psikologis pada
level 4.800 dan bergerak di atas level
tersebut untuk membentuk support baru
cukup lebar.
IHSG menuju di atas 4.800. Level support 4.700-4.670-4.615-4.525, sedangkan
resistance 4.800-4.925-5.050. Rekomendasi akumulasi buy BBNI, PTBA, BKSL,
dan INDF.
DISCLAiMER
Materi tulisan ini hanya memberikan
informasi dan bukan sebagai ajakan
kepada siapapun untuk membeli atau
menjual efek tertentu. Keputusan me
lakukan transaksi saham sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pemodal.

Oleh Farid Firdaus

Investor Daily/ist

JAKARTA – Penawaran umum perdana (initial
public offering/IPO) saham PT Cikarang Listrindo
kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak
dua kali. Total pesanan yang masuk mencapai Rp
6,3 triliun dari target dana Rp 3,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 80-90% di antaranya adalah
pesanan dari investor institusi asing.
Sumber Investor Daily yang mengetahui transaksi itu, mengungkapkan, setelah membuka masa
penawaran awal (bookbuilding) sejak
16 Mei 2016, perseroan akan menetapkan harga penawaran pada Kamis
malam (26/5). Calon emiten baru
tersebut membuka harga penawaran
pada kisaran Rp 1.430-Rp 1.970 per
saham.
“Sampai saat ini memang belum
ada informasi komitmen investor
yang tinggi itu lebih condong pada
harga penawaran batas atas atau
batas bawah. Tapi oversubscribed
bisa lebih dari Rp 6,3 triliun,” kata
sumber itu.
Lebih lanjut dia mengatakan,
meski oversubscribed, pemegang
saham Cikarang Listrindo tetap
memutuskan untuk melepas 1,68
miliar saham atau 10% saham dari
modal ditempatkan dan disetor
penuh setelah IPO. Dengan jumlah
tersebut, dana yang berpotensi
diraih sekitar Rp 2,4-3,3 triliun.
Sebelumnya, pada proposal awal
ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
perseroan sempat mengajukan melepas sebanyak 2,55 miliar saham
atau setara 15%. “Keputusan IPO 10%
itu sudah tidak bisa diutak-atik lagi,
mereka merasa cukup dengan potensi dana yang akan diraih,” ujar dia.
Secara terpisah, seorang investor
yang berencana membeli saham IPO
Cikarang Listrindo, mengutarakan,

price to earning ratio (PER) saham
per usahaan pembangkit listrik
tersebut terbilang cukup menarik.
Adapun enterprise value (EV) dibandingkan EBITDA sebesar 7,7 kali
sampai 9 kali pada 2017.
“Berdasarkan informasi yang
kami peroleh, EV/EBITDA Cikarang Listrindo itu masih lebih
rendah dari perusahaan pembangkit
listrik di luar negeri yang bisa mencapai 10 kali,” kata investor tersebut.
Pada bagian lain, sumber Investor
Daily mengatakan, para pemegang
saham Cikarang Listrindo, yakni PT
Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama, dan PT Pentakencana
Pakarperdana saat ini juga tengah
menawarkan saham divestasi kepada
investor strategis, terutama asing.
Investor yang ditawarkan berasal dari
Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.
“Mereka bertiga akan menawarkan total saham divestasi sebesar
5% dan punya opsi dilepas 5% lagi,
kalau memang penawaran investor
tinggi. Penjualan saham divestasi ini
akan berbarengan saat listing nanti,”
kata dia.
Sebagai informasi, saat ini Udinda
Wahanatama menguasai 36,38% saham Cikarang Listrindo, sedangkan
Brasali Industri dan Pentakencana
masing-masing menguasai 31,81%.
Ekspansi
Sebelumnya, Direktur Utama

Penghargaan PPRO
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT PP Properti Tbk (PPRO) Indaryanto (kanan) saat menerima penghargaan BTN
Property Award yang diberikan oleh Direktur PT Bank BTN Tbk Oni Febriarto Rahardjo (kiri) di Jakarta, Senin (23/5). PPRO mendapat
penghargaan untuk kategori “Pengembang dengan Kontribusi Terbaik Kredit Komersial Tingkat Nasional” berdasarkan sebagai
pemberi kredit komersial tertinggi.
Cikarang Listrindo Andrew Kukkutahlie Labbaika mengatakan, saat ini,
perseroan tengah memproses pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara berkapasitas
2x140 megawatt (MW) di Babelan,
Bekasi. Pembangkit listrik tersebut
telah dibangun sejak 2012 dan ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Perseroan memperkirakan total
anggaran untuk ekspansi pembangkit listrik tersebut mencapai US$
475,1 juta. Dari jumlah itu, perseroan
telah mengeluarkan US$ 335,1 juta
sampai 31 Desember 2015.
“Untuk ekspansi yang berjalan su-

dah mendapatkan pendanaan penuh.
Dengan demikian, dana IPO akan
digunakan jika ada ekspansi baru
atau permintaan kapasitas baru ke
depan,” jelas dia.
Sesuai rencana, perseroan akan
menggunakan 70% dana IPO untuk
penambahan kapasitas baru, sementara sisa 30% dimanfaatkan sebagai
modal kerja.
Saat ini, perseroan memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas
terpasang sebesar 864 megawatt
(MW), yang terdiri atas pembangkit
listrik tenaga gas (PLTG) pertama
perseroan berkapasitas 755 MW di

kawasan Industri Jababeka. Selain itu,
PLTG kedua perseroan berkapasitas
109 MW yang berdiri di kawasan MM2100. Jika nanti, pembangkit listrik di
Bebelan beroperasi, maka total kapasitas terpasang menjadi 1.144 MW.
Menurut Andrew, PLTG di Jababeka sudah tidak dimungkinkan lagi
diperbesar, lantaran lahan PLTG
yang seluas 15 ha sudah penuh
terpakai. Sementara PLTG di MM2100, kapasitas maksimalnya bisa
diperbesar hingga 1.000 MW, sedangkan pembangkit listrik batubara di
Babelan bisa ditingkatkan hingga
5x140 MW.

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GRAND KARTECH Tbk.
Direksi PT Grand Kartech Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal
Pukul
Tempat

:
:
:

Kamis, 16 Juni 2016
16.00 s/d selesai
Hotel Santika-Kelapa Gading

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta memberi wewenang
kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
Penjelasan mata acara Rapat:
a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
Anggaran Dasar Perseroan.
b. Mata acara Rapat ke-5 diadakan kerena adanya perubahan Komisaris Perseroan yang harus diputuskan pada Rapat.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan
undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi Pemegang Saham yang
sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening
efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 31 Mei 2016.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka
rekening efeknya.
4. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu
Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan
Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun
suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) dan setelah formulir surat kuasa diisi
oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT. RAYA SAHAM REGISTRA ,Gedung
Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia setiap hari kerja mulai tanggal panggilan ini sampai dengan
tanggal Rapat di Kantor Perseroan dengan alamat PT Grand Kartech Tbk. PJS Building, Jl. Rawa Gelam III Nomor:1, Pulogadung
Industrial Estate, Jakarta Timur 13920, Phone: +62 21 460 0228, Fax: +62 21 460 9143.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah
berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 25 Mei 2016
PT Grand Kartech Tbk.
Direksi

4 x 200 mm

