TERJEMAHAN TIDAK RESMI

Efektifnya Penghapusan Pencatatan ADRs Indosat dari NYSE
Jakarta, Indonesia, 16 Mei 2013: Menindaklanjuti pengumuman tertanggal 22 April 2013 mengenai rencana PT Indosat
Tbk (“Indosat” atau “Perusahaan”) (Kode Saham: ISAT: IDX, IIT: NYSE) untuk menghapuskan pencatatan American
Depository Receipts (“ADRs”) miliknya dari New York Stock Exchange (“NYSE”), Perusahaan mengumumkan bahwa
setelah dilakukannya pengajuan Form 25 kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), penghapusan
pencatatan ADRs Perusahaan telah berlaku secara efektif sejak penutupan perdagangan kemarin.
Sehubungan dengan penghapusan pencatatan ini, Indosat bermaksud untuk mengakhiri pendaftaran sahamnya pada
SEC sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Perusahaan memperkirakan bahwa
pengakhiran program ADRs akan mulai berlaku secara efektif pada tanggal atau sekitar tanggal 24 Juli 2013. Indosat
akan tetap sepenuhnya berkomitmen untuk melayani investornya di Amerika Serikat dan mengacu kepada standar
transparansi tertinggi dalam pelaporan keuangannya dan keterbukaan tata kelola perusahaannya sesuai dengan undangundang dan peraturan pasar modal yang berlaku.
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Tentang Indosat
Indosat adalah penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan seluler, jaringan tetap, komunikasi data, dan internet. Pada akhir 2012, Indosat memiliki
lebih dari 50 juta pelanggan seluler melalui merek dagangnya, termasuk IM3 dan Mentari. Indosat juga menyelenggarakan layanan SLI dengan kode akses 001, 008, dan Flatcall 01016. Indosat juga
menawarkan solusi layanan korporat yang didukung oleh jaringan telekomunikasi yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Indosat adalah anak perusahaan dari Ooredoo Group. Saham Indosat tercatat di
Bursa Efek Indonesia (IDX:ISAT).

Pernyataan
Dokumen ini mengandung informasi keuangan dan hasil kegiatan, dan dapat mengandung sejumlah perkiraan, rencana, strategi, dan tujuan-tujuan dari Indosat, yang bukan merupakan pernyataan fakta
yang akan diperlakukan sebagai pernyataan berwawasan ke depan dalam penafsiran hukum yang berlaku. Pernyataan berwawasan ke depan ini mengandung risiko dan ketidakpastian yang dapat
menyebabkan adanya perbedaan material antara kejadian sesungguhnya dan hasil di masa mendatang dari yang diharapkan atau diindikasikan oleh pernyataan tersebut. Tidak ada jaminan yang dapat
diberikan bahwa hasil yang diharapkan oleh Indosat, atau yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan atas hal tersebut akan tercapai.
Dokumen ini bukan penawaran penjualan efek di Amerika Serikat. Efek tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian dari pendaftaran. Penawaran publik
terhadap efek yang dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan melalui prospektus yang dapat diperoleh dari Perusahaan dan akan berisi keterangan rinci mengenai Perusahaan dan manajemen serta
laporan keuangan Perusahaan.
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Selesai

