INDOSAT TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F DAN
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012
Jakarta, 1 Mei 2013 – PT Indosat Tbk (“Indosat” atau “Perusahaan”; NYSE: IIT: BEI: ISAT),
hari ini mengumumkan bahwa Laporan Tahunan dalam Format 20-F, termasuk Laporan
Keuangan Perusahaan yang diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2012 (“Laporan 20-F”) telah disampaikan kepada U.S. Securities and Exchange Commission.
Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun 2012 (“Laporan Tahunan Glossy”) telah
disampaikan pula kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan 20-F dan Laporan Tahunan
Glossy telah tersedia pada situs Perusahaan http://www.indosat.com pada bagian “Investor
Relations”. Laporan 20-F juga tersedia secara on-line di http://www.sec.gov.
Pemegang saham dapat memperoleh dokumen lengkap Laporan Keuangan Perusahaan yang
diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, tanpa dipungut biaya,
dengan menyampaikan permohonan melalui email ke investor@indosat.com.
Tentang Indosat
Indosat adalah operator penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang memberikan
layanan jasa selular, fixed line, komunikasi data dan internet. Di akhir 2011, perusahaan memiliki lebih dari 50 juta
pelanggan seluler melalui berbagai merek layanan antara lain IM3 dan Mentari. Indosat mengoperasikan layanan SLI
melalui kode akses 001, 008 dan Flatcall 01016. Indosat juga menawarkan layanan solusi korporat yang didukung
oleh jaringan telekomunikasi terintegrasi di seluruh Indonesia. Indosat adalah anak perusahaan dari Ooredoo Group.
Saham Indosat tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:ISAT) dan saham dalam bentuk American Depositary Shares
tercatat di Bursa Efek New York (NYSE:IIT).
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Investor Relations
Tel:
62-21-30442615
Fax :
62-21-30003757
Email :
investor@indosat.com
Corporate Secretary
Tel:
62-21-30442614
Fax:
62-21-30003754
Website:

www.indosat.com

Disclaimer
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 offering circular yang diperoleh dari Perusahaan dan berisi keterangan rinci mengenai Perusahaan dan
manajemen, serta laporan keuangan. Perusahaan tidak berencana mendaftarkan penawaran di Amerika Serikat.

