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PENGUMUMAN KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM
PT MALINDO FEEDMILL Tbk
PENGUMUMAN INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) NO. 30/POJK.04/2017, TANGGAL 21 JUNI 2017,
TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN
TERBUKA (“POJK NO. 30/POJK.04/2017”)
Pengumuman kepada para Pemegang Saham ini memuat informasi mengenai rencana pembelian
kembali (buyback) saham oleh Perseroan, dimana Perseroan berencana untuk melaksanakan
pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal saham disetor
Perseroan atau maksimum sebanyak 111.937.500 (seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh
tujuh ribu lima ratus ) saham.
PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM DAN PERKIRAAN
JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI

Perkiraan jadwal pembelian kembali saham akan dilaksanakan selama 18 bulan setelah
Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
yang akan diadakan pada tanggal 28 Agustus 2020.
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal
sebesar Rp. 68.281.875.000 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang
efek dan biaya- biaya lain sehubungan dengan transaksi pembelian kembali (Buyback) saham.
Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan 5% (lima persen) dari
modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 111.937.500 (seratus sebelas juta sembilan
ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham.
PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA
PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM

Manajemen Perseroan telah berhasil meningkatkan laba Perseroan, memelihara kecukupan
likuiditas dan memiliki arus kas yang cukup. Perseroan juga mencermati kondisi perekonomian
nasional dan regional yang mengalami perlambatan sejak awal tahun akibat merebaknya wabah
COVID-19 yang ikut menekan harga saham Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan
bermaksud untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan mengembalikan kelebihan arus
kas bebas (excess free cash flow) kepada para pemegang sahamnya melalui pembelian kembali
saham.
Persetujuan atas pembelian kembali saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar
kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien.
Perseroan berkeyakinan bahwa pembelian kembali saham tidak mempengaruhi pembiayaan
kegiatan usaha Perseroan karena sampai dengan saat ini Perseroan mempunyai modal kerja
yang memadai untuk mendanai kegiatan usaha Perseroan.
PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN
SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)SAHAM

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak
akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat
Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembelian kembali
saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.
PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Di bawah ini adalah analisa proforma laba bersih dan EPS yang dihitung menurut Laporan
Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2019 (telah diaudit) dengan membuat
penyesuaian terhadap pos-pos Laporan Keuangan Konsolidasian jika Pembelian Kembali Saham
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dilakukan asumsi pada tanggal 21 Juli 2020 dengan dana dari saldo Laba yang ditahan sebesar
Rp 68.281.875.000 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus
tujuh puluh lima ribu Rupiah) termasuk biaya pembelian kembali (Buyback) Saham, komisi
perantara, serta biaya lain yang berkenaan dengan pembelian kembali (Buyback) Saham dengan
asumsi bahwa Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali
saham dan membeli sebanyak 5% dari modal disetor Perseroan.
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TANPA PEMBELIAN
DENGAN PEMBELIAN
KEMBALI SAHAM
KEMBALI SAHAM
Total asset*
4.648.577.042
4.512.013.292
Ekuitas Pemegang Saham*
2.030.416.079
1.893.852.329
Laba bersih*
177.409.056
174.457.572
Jumlah saham yang dikeluarkan*
2.238.750
2.126.813
EPS Dasar (Rp/Saham Biasa)
68
70
Return on asset (%)
0,04%
0,04%
KETERANGAN

DAMPAK
(68.281.875)
68.281.875
(5.902.968)
(111.938)
2
0,00%

* Dalam ribuan
Dari data di atas terlihat bahwa proforma Laba Bersih per saham setelah dilakukannya pembelian
kembali saham lebih tinggi dibandingkan semula.
PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham sesuai dengan POJK No. 30/
POJK.04/2017 yaitu:
1. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran
untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang
terjadi sebelumnya; dan
2. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat
saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian
kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan
perdagangan harian Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal
pembelian kembali saham oleh Perseroan.
PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali (Buyback) Saham oleh Perseroan wajib diselesaikan paling lama 18 (delapan
belas) bulan setelah tanggal RUPSLB.
METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Sesuai POJK No. 30/POJK.04/2017, Perseroan dapat membeli saham baik di Bursa Efek maupun
di luar Bursa Efek.Perseroan menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk melakukan
transaksi pembelian kembali (Buyback) saham Perseroan.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi
kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki kecukupan
modal (CAR) yang cukup sesuai peraturan yang berlaku.
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pengumuman ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab
penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Pengumuman
Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa, tidak ada informasi dan fakta material yang
tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam pengumuman ini sehingga menyebabkan informasi
yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
INFORMASI TAMBAHAN

Para pihak yang memerlukan penjelasan atau menginginkan tambahan informasi sehubungan
dengan pembelian kembali saham ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan PT. Malindo
Feedmill Tbk dengan alamat Jl. RS Fatmawati No.15, Kompleks Golden Plaza Blok G No. 17-22,
Jakarta Selatan 12420.
Jakarta, 22 Juli 2020
PT Malindo Feedmill Tbk
Direksi
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