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“PP Presisi Siap Buyback Saham Rp293 Miliar" 
   
PP Presisi siap buyback saham, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPSLB) hari ini menyetujui rencana Perseroan melakukan pembelian kembali saham 
(buyback). Rencananya buyback akan dilakukan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya 
Rp 293.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah).  
 
“Pertimbangan kami untuk melakukan buyback saham, karena kami menilai bahwa harga 
saham Perseroan tidak mencerminkan kondisi fundamental dan likuiditas Perseroan yang 
kuat”, papar Iswanto Amperawan, Direktur Utama PP Presisi. 
 
“Melalui buyback ini, kami berharap dapat mencapai struktur permodalan yang efisien dan 
dan memungkinkan menurunkan biaya modal keseluruhan, fleksibilitas yang lebih besar 
dalam rangka mengelola modal jangka panjang serta pengelolaan kelebihan arus kas dengan 
cara yang efisien dan benar, di samping meningkatkan Earning Per Share (EPS) serta Return 
on Equity (ROE) secara berkelanjutan”,  ujar Benny Pidakso Direktur Keuangan PP Presisi. 
 
“Buyback akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia di pasar regular secara 
bertahap selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2020 s/d 30 Juli 
2021”, tambah Iswanto.    
 
“Diharapkan melalui buyback ini, pasar akan mengapresiasikan harga saham Perseroan 
sesuai dengan kondisi fundamental & likuiditas Perseroan yang kuat”, tutup Benny. 
 

---Selesai--- 
 
 
Sekilas Mengenai PT PP Presisi Tbk 
PT PP Presisi Tbk merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia yang 
menyediakan jasa konstruksi secara terintegrasi dari kapabilitas yang meliputi civil work, ready mix, 
foundation, formwork, erector, mining services, tunnel, dan heavy equipment rental, sehingga 
memberikan value added kepada para konsumen.  Perseroan menerapkan business excellence, 
meliputi penerapan ERP-SAP, ISO 9001:2015, Management Quality, ISO 14001:2007 Environmental 
Management System, serta OHSAS 18001:2015 Occupational Health and Safety, Equipment & Fleet 
Management, Project Management, Safety, Health & Environment, dan Quick Response Unit.  
 
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 
Benny Pidakso 
Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan  
Telp. : (62-21) 824 83255 
Fax. : (62-21) 823 0353 
E-mail : corsec@pp-presisi.co.id 


