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Nomor: IRS/CS-0518/0015              Jakarta, 14 Mei 2018  

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material 

 

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 

Otoritas Jasa Keuangan 

di Jakarta 

 

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau 

Fakta Material sebagai berikut: 

 

Nama Emiten atau Perusahaan Publik: PT Indo-Rama Synthetics Tbk (“IRS”) 

Bidang Usaha: Benang Pintal dan Polyester 

Telepon: +62-21-5261555 

Faksimili: +62-21-5261501 

Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate@indorama.com 

 

1.  Tanggal kejadian 11 Mei 2018 

 

2.  Jenis Informasi 

atau Fakta 

Material 

Perjanjian penjualan saham yang dimiliki oleh IRS di PT. 

Indorama Petrochemicals, Indonesia (“PTIP”) yang mewakili 26% 

dari jumlah saham ditempatkan dan disetor di PTIP. 

 

3.  Uraian Informasi 

atau Fakta 

Material paling 

sedikit mencakup 

informasi sebagai 

berikut: 

 

Pembelian atau 

penjualan saham 

perusahaan yang 

nilainya material: 

a) pihak-pihak 

yang 

bertransaksi 

b) hubungan 

antara pihak-

pihak yang 

bertransaksi 

c) nilai transaksi 

d) tujuan 

transaksi 

 

Latar Belakang: 

IRS dan Indorama Netherlands B.V., Belanda, pihak terafiliasi 

dengan IRS (“INBV”) masing-masing saat ini memegang 50% dari 

jumlah saham yang ditempatkan dan distor di PTIP (produsen 

purified terephthalic acid). INBV memiliki satu kali call option 

untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh IRS di PTIP 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum 

dalam perjanjian call option tertanggal 30 November 2011 dan 

perpanjangannya (“Perjanjian”) hal mana telah dilaporkan 

sebagaimana mestinya kepada publik dan juga diungkapkan dalam 

laporan keuangan IRS. 

 

Uraian Informasi atau Fakta Material: 

INBV, IRS, dan Indorama Holdings B.V., Belanda, pihak  

terafiliasi dengan IRS (“IHBV”) telah melakukan perubahan dan 

menyatakan  kembali Perjanjian tersebut di atas pada tanggal 11 

Mei 2018, yang mana menyatakan: 

 

(i) INBV setuju untuk mengakuisisi 24% dari jumlah saham 

ditempatkan dan disetor dalam PTIP dari IRS dengan harga 

dasar yang dirujuk dalam Perjanjian sebesar US$ 

55.135.160,02; 

 

(ii) IRS setuju untuk menjual 2% dari jumlah saham ditempatkan 
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dan disetor dalam PTIP kepada IHBV dengan harga dasar 

yang sama seperti yang tercantum pada angka (i) di atas, yaitu 

sebesar US$ 4.594.596,67; 

 

(kedua transaksi yang disebut pada angka (i) dan (ii) di atas 

disebut sebagai “Transaksi”); dan 

 

(iii) INBV memperpanjang call option untuk memperoleh sisa 

24% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam PTIP 

yang dimiliki oleh IRS, dan 2% dari jumlah saham 

ditempatkan dan disetor dalam PTIP yang dimiliki oleh IHBV 

(setelah penutupan Transaksi), baik sebagian atau seluruhnya 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan harga 

dasar yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Perjanjian. 

 

Perjanjian sebagaimana telah diubah dan menyatakan kembali di 

atas selanjutnya akan disebut sebagai “Perjanjian Yang Dinyatakan 

Kembali”. 

 

Transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka (i) dan (ii) di atas 

diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak Perjanjian Yang 

Dinyatakan Kembali (tergantung pada persetujuan yang 

diperlukan). 

 

4.  Dampak kejadian, 

informasi atau 

fakta material 

tersebut terhadap 

kegiatan 

operasional, 

hukum, kondisi 

keuangan, atau 

kelangsungan 

usaha Emiten atau 

Perusahaan 

Publik 

 

IRS akan menerima pembayaran atas penjualan tersebut diatas  

sebesar US$ 59.729.756,69 pada saat selesainya Transaksi. 

 

 

5.  Keterangan lain-

lain 

Tidak ada 

 

Hormat kami 

 

 

Vishnu Swaroop Baldwa 

Presiden Direktur 
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Tembusan: PT. Bursa Efek Indonesia 


