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KEUNGGULAN OPERASIONAL DI TENGAH KONDISI PASAR BATUBARA YANG
SULIT
Jakarta, 18 April 2016 – PT Adaro Energy Tbk (IDX: ADRO) (Perseroan) hari ini
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bertempat di Adaro
Institute, Tempo Scan Tower, Jakarta. RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi
dan para pemegang saham Perseroan dan memenuhi kuorum sesuai yang
dipersyaratkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Presiden Direktur Perseroan, Garibaldi Thohir mengatakan, “Tahun 2015 merupakan
tahun yang sulit. Kondisi kelebihan pasokan dibarengi dengan pertumbuhan
permintaan yang lemah menyebabkan harga batubara terus jatuh. Namun demikian,
kami yakin fundamental jangka panjang sektor batubara dan energi tetap kuat.
Operasional kami berjalan dengan baik meskipun menghadapi tantangan di pasar
batubara dan volatilitas ekonomi global. Kami terus menjalankan keunggulan
operasional dengan kinerja bisnis inti yang kuat. Selain itu, kami selalu berupaya
keras untuk dapat memberikan tingkat pengembalian yang baik kepada para
pemegang saham dengan membayar dividen tahunan. Fokus kami adalah tetap
bertahan di bisnis yang telah dibangun dan terus memberikan kontribusi bagi
pembangunan nasional.”

Pada RUPST, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan dan laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2015. Para pemegang
saham juga memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de
Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2015.
Posisi keuangan Perseroan pada akhir 31 Desember 2015 tetap kokoh. Perseroan
tetap dapat menjaga neraca keuangan yang sehat dan likuiditas yang fleksibel.
Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2015 yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar AS$152,44 juta. Sebesar
AS$1,52 juta digunakan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70
Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Sebesar AS$75,49 juta atau
49% dari laba digunakan untuk pembayaran dividen tunai, termasuk dividen tunai
interim sebesar AS$35,18 juta yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2016.
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Sisanya sebesar AS$40,30 juta akan didistribusikan untuk pembayaran dividen tunai
final. Sebesar AS$75,43 juta akan dimasukan sebagai saldo laba .
Para pemegang saham juga menyetujui untuk memberhentikan dan menunjuk kembali
Direksi Perseroan untuk masa jabatan lima tahun berikutnya sampai akhir RUPST
Perseroan pada tahun 2021 dengan komposisi sebagai berikut:
- Presiden Direktur
: Garibaldi Thohir
- Wakil Presiden Direktur
: Christian Ariano Rachmat
- Direktur
: David Tendian
- Direktur
: Chia Ah Hoo
- Direktur
: M. Syah Indra Aman
- Direktur
: Julius Aslan
- Direktur
: Siswanto Prawiroatmodjo
Dalam RUPST, pemegang saham memberi wewenang pada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, yang harus terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Indonesia untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
berjalan dan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, dan untuk menentukan
honorarium Kantor Akuntan Publik, serta persyaratan lainnya.
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