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MedcoEnergi Mengumumkan
Penyelesaian Akuisisi Ophir Energy plc

Jakarta, 22 Mei 2019 - PT Medco Energi Internasional Tbk1 hari ini mengumumkan keberhasilan penyelesaian
akuisisi Ophir Energy plc2 terhadap seluruh penawaran tunai yang direkomendasikan dengan nilai £408,4 juta.
Aset Ophir sangat melengkapi portofolio MedcoEnergi yang ada dan gabungan bisnis ini menjadikan Perseroan
sebagai pelaku usaha minyak dan gas regional yang terkemuka di Asia Tenggara. Akuisisi Ophir ini akan
meningkatkan proforma produksi Perseroan tahun 2019 sebesar 29% yakni 110 Mboepd, dan gabungan
cadangan 2P 3dan sumber daya 2C4 naik sebesar 86% menjadi 1.439 MMboe.
Hilmi Panigoro, Presiden Direktur MedcoEnergi, mengatakan, “Kami senang telah berhasil menyelesaikan akuisisi
Ophir, yang menjadikan MedcoEnergi sebagai perusahaan minyak dan gas terkemuka di Asia Tenggara. Akuisisi
ini memperkuat lagi strategi Perseroan yang memperluas kehadiran MedcoEnergi secara selektif dan kami yakin
hal ini akan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan kami."

Panduan 2019
Panduan operasional untuk 2019 adalah sebagai berikut:
• Produksi pro-forma akan menjadi 110 Mboepd.
• Biaya tunai per unit untuk minyak dan gas akan dipertahankan di bawah US$10 per boe.
• Medco Power Indonesia akan menghasilkan penjualan daya sebesar 2.850 GWh.
• Pro-forma belanja modal sebesar US$400 juta atau dibawah.
• Target Hutang Bersih terhadap EBITDA tetap 3,0x atau lebih rendah pada harga pertengahan siklus.

PT Medco Energi Internasional Tbk (“MedcoEnergi” atau “Perseroan”) 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 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 Perseroan, 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.
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PT Medco Energi Internasional Tbk (“MedcoEnergi” atau “Perseroan”).
Ophir Energy plc (“Ophir”) diakuisisi oleh MedcoEnergi melalui Medco Energi Global PTE Ltd. (“Medco Global”) salah satu anak
perusahaan MedcoEnergi.
3 Cadangan 2P akhir tahun 2018: MedcoEnergi 281,7 MMboe + Ophir 70,1 MMboe = 351,8 MMboe
4 Cadangan 2C akhir tahun 2018: MedcoEnergi 490,6 MMboe + Ophir 596,6 MMboe = 1.087,2 MMboe
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