Press Release

Penjualan Batubara Naik 43%, Kinerja SMMT Positif
JAKARTA – PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) pada hari ini Senin, 5 Juni 2017, menggelar Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta. Hasil RUPST tersebut antara lain menyetujui laporan tahunan
dan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2016 serta menyetujui perubahan pengurus
perusahaan.
Berikut susunan pengurus perusahaan yang baru:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
: Abed Nego
Komisaris
: Satrio
Komisaris Independen : Erwin Sudjono
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Direktur Utama
: Roza Permana Putra
Diretur
: Chrismasari Dewi Sudono
Direktur Independen : Achmad Hawadi

Meningkatnya harga batubara menjelang akhir tahun 2016, memberikan angin segar bagi industri batubara.
Kondisi ini mempengaruhi kinerja operasional perseroan yang berhasil meningkatkan produksi batubaranya
sebesar 38% selama tahun 2016 hingga mencapai 950 ribu ton dibandingkan 687 ribu ton pada tahun 2015.
Sementara itu, volume penjualan perseroan mencapai 1,1 juta ton pada 2016, atau naik 43% dibandingkan tahun
2015 sebanyak 744 ribu ton.
Direktur Utama SMMT, Roza Permana, menjelaskan kinerja perseroan pada tahun 2016 sangat positif.
“Membaiknya harga jual batubara turut memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perusahaan atas
penjualan batubaranya di tahun 2016 sebesar Rp 56 miliar, atau meningkat 95% dari tahun sebelumnya sebesar
Rp 28,7 miliar,” tuturnya.
Pencapaian tersebut, lanjut Roza, diperkuat dengan melonjaknya laba bersih PT International Prima Coal (IPC)
menjadi Rp 37 miliar di tahun 2016 dari Rp 1,4 miliar di tahun 2015.
Rencana ke depan, Roza menjelaskan perseroan akan berpartisipasi dalam program pengembangan PLTU Mulut
Tambang di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya sesuai dengan rencana pemerintah seperti tertuang dalam
RUPTL 2017-2026 dari PLN.
“Perseroan juga akan fokus pada peningkatan penjualan domestik guna merespon program pembangkit listrik
yang dicanangkan pemerintah, selain tetap melakukan penjualan ekspor,” tutup Roza.
== selesai ==
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Chrismasari Dewi Sudono
Corporate Secretary PT Golden Eagle Energy Tbk
Phone : +62 21 576 1815
Fax
: +62 21 576 3362
Email : chrismasari.sudono@go-eagle.co.id

