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Saratoga mengumumkan hasil RUPST yang positif dengan peningkatan
pembagian dividen dan tambahan anggota manajemen
Jakarta, 22 Mei 2019 - PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (Saratoga, kode saham: SRTG)
mengumumkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini dengan
peningkatan pembagian dividen dan pengangkatan anggota baru untuk Dewan Direksi.
Sejumlah Rp 298.4 miliar disetujui untuk didistribusikan. Jumlah tersebut mewakili hasil
dividen 2.9% atau Rp 110 per lembar saham (pada harga penutupan 21 Mei 2019) dan
meningkat 48.6% dibandingkan dengan jumlah dividen tahun sebelumnya.
Presiden Direktur Saratoga, Michael W.P. Soeryajaya menyatakan bahwa keputusan
untuk membagikan dividen adalah bagian dari komitmen Saratoga untuk memberikan
pengembalian yang optimal bagi pemegang saham. Saratoga akan terus memperkuat
fundamental perusahaan investasinya melalui strategi bisnis yang disiplin dan terukur dalam
tiga bisnis Saratoga di sektor sumber daya alam, konsumen, dan infrastruktur.
Para pemegang saham juga telah menyetujui penunjukkan Devin Wirawan sebagai Direktur
Investasi Saratoga. “Kami menyambut Devin sebagai anggota direksi. Penunjukan Direktur
Investasi adalah untuk memperkuat jajaran direksi, terutama dalam aspek investasi,
monetisasi dan aspek deal-sourcing,” kata Michael setelah RUPST di Jakarta, Rabu (22/05)
Dewan Direksi Perusahaan setelah pertemuan hari ini adalah:
Direktur Utama
Direktur Portofolio
Direktur Keuangan
Direktur Investasi

: Michael W.P. Soeryadjaya
: Andi Esfandiari
: Lany Djuwita Wong
: Devin Wirawan

Direktur Keuangan Saratoga, Lany D. Wong mengatakan bahwa pada 2018, Saratoga
membukukan rekor pendapatan dividen sebesar Rp 900 miliar yang disumbangkan oleh PT
Adaro Energy Tbk. (ADRO), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG), dan PT Provident
Agro Tbk (PALM), dan perusahaan investee lainnya.
“Kedepannya, Saratoga akan melanjutkan investasi aktifnya dengan menilai peluang
potensial di tiga sektor. Kami mencari perusahaan target yang kurva pertumbuhannya selaras
dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti sektor barang dan jasa konsumen,
infrastruktur sosial, teknologi dan lain-lain. Sektor yang berkembang ini akan menjadi
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan adalah tugas kami untuk selalu berada selangkah
di depan, mengidentifikasi sektor yang menjanjikan dan membantunya untuk bertumbuh,"
tutup Lany.
-- SELESAI ---

Mengenai PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.
Didirikan pada tahun 1998, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. (Saratoga, kode saham: SRTG)
adalah perusahaan investasi aktif terkemuka di Indonesia. Saratoga berperan aktif dalam mengelola
perusahaan investee dan mengeksplorasi peluang investasi di Indonesia.
Saratoga berfokus pada peluang investasi di tahap awal dan pertumbuhan, serta dalam kondisi khusus
dengan fokus pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti
konsumen, infrastruktur, dan sumber daya alam.
Visi Saratoga adalah untuk terus menjadi perusahaan investasi aktif terdepan dan menjadi mitra pilihan
bagi investor lokal dan asing yang ingin berpartisipasi dalam dinamika pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.saratoga-investama.com.
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