SIARAN PERS

PT SILLO MARITIME PERDANA TBK MEMPERKUAT KINERJA KEUANGAN MELALUI
AKUISISI PT PRATAMA UNGGUL LESTARI
(Chella Iskandar)

Jakarta (12/06/17) – Setelah satu tahun tercatat sebagai Perusahaan Publik, PT Sillo
Maritime Perdana Tbk (“Sillo”) kembali melakukan aksi korporasi. Kali ini Perusahaan
dengan ticker SHIP tersebut melakukan penyertaan saham sebesar 52% (lima puluh dua
persen) di PT Pratama Unggul Lestari (“PUL”).
“Kami telah melakukan aksi korporasi berupa penyertaan saham sebesar 52% (lima puluh
dua persen) atau 110.500 (seratus sepuluh ribu lima ratus) saham baru yang diterbitkan
dari portepel PUL dengan nilai total sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar
Rupiah)“ ujar Direktur Keuangan Sillo, Herjati.
Aksi korporasi ini, dijelaskan Herjati, bukan merupakan transaksi material karena nilainya
kurang dari 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan. Namun demikian, Sillo
optimis transaksi penyertaan saham tersebut akan memberi dampak positif karena Sillo
dapat mengembangkan dan mengonsolidasikan bisnisnya di bidang pelayaran. PT Eastern
Jason, entitas anak yang dimiliki PUL sebesar 70% (tujuh puluh persen), merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran yang diyakini akan memberikan kontribusi
yang baik terhadap bisnis dan kinerja keuangan Perseroan.
“Sebelumnya kami memproyeksikan akan mendapat revenue sebesar USD 38 Juta di tahun
2017. Namun dengan transaksi penyertaan saham ini, kami optimis proyeksi revenue kami
untuk tahun 2017 akan menjadi USD 45 juta yang berarti meningkat sebesar 153%
(serratus lima puluh tiga persen) apabila dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun
2016” tutup Herjati.
*Selesai*
Tentang PT Sillo Maritime Perdana Tbk
PT Sillo Maritime Perdana Tbk adalah Perusahaan pelayaran khusus untuk menunjang
industri hulu minyak dan gas di Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Setelah melewati
lebih dari 27 tahun masa operasinya, saat ini, Sillo telah memiliki total 11 kapal dengan jenis
yang beragam seperti Tug Boats, Crew Boat, Self-propelled Oil Barge, Utility Vessel, Oil FSO
dan LPG FSO. Adapun yang menduduki jajaran direksi Sillo adalah: Edi Yosfi sebagai Direktur

Utama, Sumanto Hartanto sebagai Direktur Operasional dan Herjati sebagai Direktur
Keuangan.

