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“PP Presisi Bagikan Dividen Tunai Sebesar Rp7,7 miliar”
Jakarta, 20 April 2022 - Ditengah Pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan pengaruhnya terhadap seluruh sektor industri, PP
Presisi tetap bagikan dividen tunai sebesar Rp7,7 miliar atau 10% dari Laba Bersih Yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
sebesar Rp77 miliar. “Setiap pemegang saham akan menerima dividen tunai sejumlah Rp0,76 per saham. Walaupun jumlah dividen
yang dibagikan mengalami penurunan dari tahun lalu, kami tetap akan membagikan dividen tunai di tengah situasi pandemi, sebagai
wujud komitmen kami untuk meningkatkan shareholders value”, ujar Benny Pidakso, Direktur Keuangan PP Presisi usai RUPS hari ini.
“Dividen dibagikan setelah dipotong sebesar 5% atau sebesar Rp3,5 miliar sebagai Cadangan Wajib, sejumlah Rp59,4 miliar atau
sebesar 85% dialokasikan sebagai Saldo Laba Ditahan untuk memperkuat struktur permodalan yang sangat diperlukan di tengah krisis
pandemic Covid-19 ini”, tambah Benny. Selain memutuskan pembagian dividen tunai, RUPS Tahunan Perseroan juga menetapkan
beberapa keputusan lainnya, antara lain menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS
ini, untuk masa jabatan 5 tahun sekaligus menetapkan nomenklatur Direksi, sebagai berikut :
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“Berkat strategi sustainability growth, Perseroan berhasil menghadapi tantangan pandemi covid 19 dan mengoptimakan pendapatan
Perseroan melalui lini bisnis baru yaitu pertambangan nikel, menerapkan strategi partnership terkait pengadaaan alat berat dan
sparepart, optimalisasi occupancy alat berat serta penerapan cost leadership yang baik “ujar Rully Noviandar, Direktur Utama PT PP
Presisi Tbk pada kesempatan yang sama.
“Pengembangan jasa pertambangan merupakan bagian strategi kami untuk mendapatkan recurring income dengan pendapatan kontrak
untuk jangka waktu panjang serta meningkatkan competitiveness maupun positioning Perseroan sebagai main contractor pada
konstruksi dan jasa pertambangan”, tutup Rully.
Beberapa dokumentasi penyelenggaraan RUPS hari ini, sebagai berikut :

---Selesai--Sekilas Mengenai PT PP Presisi Tbk
PT PP Presisi Tbk merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan jasa konstruksi secara terintegrasi meliputi civil work,
structure work, plant, integrated mining services, dan heavy equipment rental, yang 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:
Adelia Auliyanti
Sekretaris Perusahaan
Email : corsec@pp-presisi.co.id
Telp. : (62-21) 824 83255

