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MedcoEnergi Menerbitkan Obligasi 7NC4 Sebesar US$650 juta
JAKARTA, 6 Mei 2019 – PT Medco Energi Internasional Tbk ("MedcoEnergi" atau "Perusahaan")
mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi 7NC4 144A/Reg S sebesar US$650 juta (7NC4)
dengan tenor 7 tahun dengan kupon 7,375%.
Perusahaan menerima peningkatan peringkat dari B (outlook positif) menjadi B+ dari Fitch Ratings, B
dengan (outlook positif) dari S&P Ratings dan Moody's menegaskan kembali peringkat B2 dengan
(outlook positif) sejalan dengan rencana akuisisi Ophir Energy Plc dan terus membaiknya kinerja
keuangan. Perusahaan akan menggunakan hasil penerbitan obligasi ini untuk membiayai akuisisi Ophir
Energy Plc ini serta membayar utang-utang tertentu.
Roberto Lorato, CEO MedcoEnergi, mengatakan, "Permintaan yang kuat dari para investor obligasi
mencerminkan rekam-jejak pencapaian perusahaan yang konsisten dengan komitmennya, baik kinerja
operasional kami maupun rencana deleveraging."
Hilmi Panigoro, Presiden Direktur MedcoEnergi, mengatakan "Kami sangat senang dengan hasil akhir
dari penerbitan obligasi ini, dan juga peningkatan peringkat kredit yang mencerminkan kepercayaan
investor terhadap perusahaan kami. Persetujuan oleh pemegang saham Ophir Energy Plc jelas
merupakan tonggak baru dalam menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan transaksi
yang kompleks, serta bersifat multi-yurisdiksi. Dengan selesainya transaksi ini pada kuartal kedua, kami
berharap akan lebih memperkuat posisi kami sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam yang
terintegrasi. Kami akan terus menyampaikan hasil yang sesuai rencana dan komitmen kami dalam
meningkatkan nilai bagi semua pemangku kepentingan."
MedcoEnergi adalah perusahaan energi dan sumber daya alam terintegrasi Asia Tenggara terkemuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (MEDC-IDX).
MedcoEnergi memiliki tiga segmen bisnis utama, Minyak & Gas, Daya dan Pertambangan. MedcoEnergi mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas
terutama di Indonesia dan memperluas kehadirannya di Asia Tenggara. Kelompok usaha MedcoEnergi mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas, panas
bumi dan air di Indonesia melalui 88% kepemilikannya di Medco Power Indonesia (12% dipegang oleh International Finance Corporation) dan kepemilikan
non-konsolidasi di PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang mengoperasikan tembaga besar Indonesia dan tambang emas.
Dokumen ini dapat berisi proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, dan tujuan PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Perusahaan"), yang harus diperlakukan
sebagai pernyataan berwawasan ke depan dalam arti hukum yang berlaku. Pernyataan berwawasan ke depan, pada dasarnya, melibatkan risiko dan
ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat dalam pernyataan ini. Perusahaan tidak
menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil dengan mengandalkan dokumen ini akan membawa hasil spesifik.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Corporate Secretary | Investor Relations
Tel: (62-21) 2995 3000, Fax: (62-21) 2995 3001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
investor.relations@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

