PRESS RELEASE
Petrosea Membagikan Dividen Tunai Sebesar US$ 8 Juta
30 April 2021 – PT Petrosea Tbk (PTRO) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) pada hari Jumat, 30 April 2021. Salah satu keputusan RUPS tersebut adalah
menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$ 8 juta, yang merupakan 24,78% dari laba
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 32,28 juta. Dividen tunai
akan didistribusikan pada tanggal 3 Juni 2021 kepada pemegang saham perusahaan yang
namanya tercatat di daftar pemegang saham tanggal 17 Mei 2021 pukul 16.15 WIB.
”Pembagian dividen merupakan wujud komitmen kami terhadap pemegang saham
perusahaan,” ujar Hanifa Indradjaya, President Direktur Petrosea.
Pada RUPS tersebut juga disetujui bahwa tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Petrosea, sehingga susunannya tetap sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

: Richard Bruce Ness
: Purbaja Pantja
: Kamen Kamenov Palatov
: Osman Sitorus
: Hasnul Suhaimi

Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur

: Hanifa Indradjaya
: Romi Novan Indrawan
: Meinar Kusumastuti

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Anto Broto
Head of Corporate Secretary & Investor Relations
Corporate.Secretary@petrosea.com
Marzuki Asikin
Corporate Communications Manager
Corporate.Communications@petrosea.com

PT Petrosea Tbk.
www.petrosea.com
Petrosea adalah perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan &
konstruksi serta jasa minyak & gas bumi dengan jejak langkah di Indonesia selama lebih dari 49 tahun. Keunggulan kami
adalah pada kemampuan untuk menyediakan jasa pertambangan terpadu pit-to-port, kemampuan rekayasa & konstruksi
yang terintegrasi serta jasa logistik, dengan selalu berkomitmen penuh terhadap penerapan keselamatan, kesehatan kerja
& lingkungan, manajemen mutu dan integritas bisnis.
Pada tahun 1990, Petrosea menjadi perusahaan rekayasa dan konstruksi Indonesia pertama yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia (IDX: PTRO).
Petrosea didukung penuh oleh pemegang saham utamanya, PT Indika Energy Tbk., yang merupakan perusahaan energi di
Indonesia yang menyediakan solusi energi terpadu melalui investasinya di bidang sumberdaya energi, jasa dan
infrastruktur.
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