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Kepada Yth,
Ketua Bapepam dan LK
Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan
Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Pencatatan

Dengan hormat,
Perihal: Penjelasan Atas Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan Di Media
Massa
Merujuk kepada permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia nomor S04134/BEI.PSR/08-2009 tanggal 06 Agust 2009 tentang berita terkait dengan PT ADARO
ENERGY Tbk , di surat kabar sebagaimana terlampir
Nama Media cetak

Judul Berita

Tanggal Penerbitan

Kontan
ADRO Mengincar Tambang Milik BHP
6 Agustus 2009
Dengan ini PT ADARO ENERGY Tbk menyampaikan penjelasan sebagai berikut :
Saat ini kami sedang mengkaji beberapa proyek yang salah satunya kemungkinan mengakuisisi
tambang batubara milik BHP Billiton.

Informasi lain:
Adapun penjelasan detil kami adalah sebagai berikut:
Sebagaimana diketahui bahwa strategi kami untuk pertumbuhan dan peningkatan integrasi
adalah melalui peningkatan produksi, akuisisi dan peningkatan kualitas batubara.
Sehubungan dengan itu, saat ini Perseroan sedang mengkaji beberapa proyek yang salah satu
diantaranya adalah kemungkinan mengakuisisi tambang batubara yang dimiliki oleh BHP
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Billiton. Mengingat hal tersebut masih dalam tahap awal yang masih membutuhkan kajian
lebih mendalam serta belum adanya ikatan antara kedua belah pihak, maka kami berpendapat
belum perlu melakukan keterbukaan informasi.
Selain itu, berdasarkan data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan anak
perusahaan yang kami miliki, sejauh ini tidak terdapat informasi material yang perlu kami
sampaikan kepada otoritas pasar modal, bursa dan publik. Beberapa informasi material yang
ada sebelumnya telah kami sampaikan kepada otoritas pasar modal, bursa dan publik
sebagaimana mestinya.
Jika terdapat informasi material yang perlu disampaikan, sesuai dengan peraturan yang
berlaku, tentunya Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi atas informasi material
tersebut.
Demikian tanggapan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Demikian agar maklum.
Hormat kami,
PT ADARO ENERGY Tbk

Andre J. Mamuaya
Director and Corporate Secretary
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT
ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam
dokumen ini.
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