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EFFECTIVE TERMINATION OF INDOSAT’S ADR PROGRAMME

Efektifnya Pengakhiran Program ADR Indosat
Jakarta, Indonesia, 25 Juli 2013: Menindaklanjuti pengumuman tertanggal 16 Mei 2013 yang menjelaskan mengenai
penghapusan pencatatan (delisting) American Depository Receipts (“ADRs”) PT Indosat Tbk (“Indosat” atau
“Perusahaan”) (Kode Saham: ISAT: IDX) dari New York Stock Exchange (“NYSE”) serta rencana Perusahaan untuk
mengakhiri pendaftaran sahamnya pada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), Perusahaan mengumumkan
bahwa pengakhiran program ADR telah efektif sejak pukul 17.00 Eastern Standard Time Amerika Serikat pada 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
undang-undang dan peraturan pasar modal yang berlaku.
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Tentang Indosat
Indosat adalah operator penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan jasa selular, fixed line, komunikasi data dan internet. Di triwulan pertama tahun
2013, perusahaan memiliki 55,9 juta pelanggan seluler melalui berbagai merek dagangnya Indosat IM3, Indosat Mentari dan Indosat Matrix. Indosat menyelenggarakan layanan SLI melalui kode akses
001, 008 dan Flatcall 01016. Perusahaan juga menawarkan layanan solusi korporat yang didukung oleh jaringan telekomunikasi terintegrasi di seluruh Indonesia. Indosat adalah anak perusahaan dari
Ooredoo (yang dahulu dikenal dengan Qtel Group). Saham Indosat tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:ISAT).

Pernyataan
Dokumen ini mengandung informasi keuangan dan hasil-hasil kegiatan operasional tertentu, dan dapat mengandung sejumlah proyeksi, rencana, strategi dan tujuan-tujuan Indosat, yang bukan
merupakan pernyataan fakta sejarah yang akan diperlakukan sebagai pernyataan proyeksi kedepan sesuai pengertian hukum yang berlaku. Pernyataan proyeksi kedepan dipengaruhi oleh resiko dan
ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kejadian sesungguhnya dan pencapaian Indosat kedepan berbeda dengan yang diharapkan atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan semacam ini. Tidak
ada jaminan bahwa hasil yang diharapkan oleh Indosat, atau diindikasikan oleh pernyataan semacam ini akan tercapai.
Dokumen ini bukan penawaran penjualan sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian dari registrasi. Penawaran publik
sekuritas yang dibuat di Amerika Serikat akan dilakukan melalui prospektus yang diperoleh dari Perusahaan dan berisi keterangan rinci mengenai Perusahaan dan manajemen, serta laporan keuangan.
Perusahaan tidak berencana mendaftarkan penawaran di Amerika Serikat.
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