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1. Apakah American Depository Receipt itu?
American Depositary Receipts (“ADRs”) adalah efek yang dapat diperdagangkan yang diterbitkan oleh
bank kustodian Amerika Serikat kepada pembeli domestik sebagai pengganti atas kepemilikan langsung
saham perusahaan asing yang diperdagangkan secara publik. ADRs dapat diperdagangkan di bursa efek
Amerika Serikat seperti NYSE dan NASDAQ. Setiap American Depositary Receipt mewakili saham di
perusahaan asing.
2. Apakah penghapusan pencatatan itu?
Penghapusan pencatatan merupakan tindakan penghapusan efek sebuah perusahaan dari bursa efek
sehingga para investor tidak dapat lagi memperdagangkan efek bersangkutan di bursa tersebut.
3. Apakah penghapusan pendaftaran itu?
Penghapusan pendaftaran merupakan pengakhiran kewajiban pendaftaran perusahaan berdasarkan U.S.
Securities Exchange Act of 1934.
4. Mengapa Indosat menghapuskan pencatatan sahamnya di NYSE?
Program ADR Indosat awalnya dilaksanakan pada tahun 1994 untuk memberikan akses likuiditas dari para
investor yang tidak dapat menanamkan modalnya secara langsung di pasar domestik Indonesia. Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) kemudian berkembang secara signifikan pada periode-periode berikutnya dan
menjadi basis permodalan institusi luar negeri yang besar. Atas dasar hal tersebut, baik Direksi dan
Dewan Komisaris Indosat telah mendukung permintaan Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali
pencatatan yang dilakukan dan yakin bahwa pencatatan di BEI dapat mencukupi kebutuhan modal
Perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, penghapusan pencatatan juga akan mengurangi biaya
administrasi terkait dengan pencatatan di NYSE.
5. Proses apa saja yang akan dilakukan dalam penghapusan pencatatan?
Terdapat dua tahapan terpisah dari proses penghapusan pencatatan dan pengakhiran pencatatan:
1) penghapusan pencatatan ADRs dari NYSE dan
2) pengakhiran program ADR dengan kustodian.
Penghapusan pencatatan dari NYSE dan pengakhiran fasilitas ADR adalah bersifat sukarela dan dapat
dilakukan kapan saja dengan mengajukan Form 25 kepada SEC dan dengan pemberitahuan kepada bursa
dan kustodian. Pada umumnya, penghapusan pencatatan akan berlaku efektif 10 hari setelah pengajuan
Form 25 kepada SEC. Pengakhiran fasilitas ADR berlaku efektif 90 hari setelah pemberitahuan kepada
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pemegang ADR. Sesuai dengan peraturan pasar modal dan BEI, semua dokumen yang disampaikan
kepada SEC dan NYSE serta setiap komunikasi kepada SEC dan NYSE perlu dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) dan BEI pada saat yang sama ketika komunikasi tersebut disampaikan kepada SEC dan
NYSE.
6. Apa yang akan terjadi dengan Indosat setelah penghapusan pencatatan dari NYSE?
Indosat akan tetap terdaftar di BEI dan, sebagai perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, Indosat
akan tetap tunduk kepada peraturan perseroan dan pasar modal terkait yang berlaku di Indonesia. ADRs
akan tetap diperdagangkan melalui over-the-counter (“OTC”) sampai tanggal pengakhiran.
7. Apa yang akan terjadi dengan ADR para investor setelah penghapusan pencatatan?
ADR tidak akan lagi dapat digunakan sebagai produk investasi untuk meningkatkan exposure kepada
Indosat. Para investor tidak lagi dapat memperdagangkan ADR di NYSE. Para investor akan memperoleh
dari kustodian sejumlah saham biasa yang terwakili dalam ADRs miliknya. Saham yang melekat pada ADRs
ini, yang tidak diserahkan kepada kustodian dalam waktu satu tahun dari pengakhiran program ini akan
dijual oleh kustodian, dan hasil yang diperoleh oleh kustodian akan menjadi keuntungan yang dibagi
secara pro rata kepada pemegang ADRs yang belum menyerahkan ADRsnya.
8. Apakah terdapat fasilitas yang disediakan setelah penghapusan pencatatan yang memungkinkan
ADRs untuk diperjualbelikan melalui mekanisme OTC?
Program ADRs yang telah berjalan akan diturunkan menjadi sebuah program yang diperdagangkan secara
OTC, sehingga secara teknis, “fasilitas” baru yang diperdagangkan secara OTC akan timbul dengan simbol
(ticker) baru. Fasilitas yang diperdagangkan secara OTC akan berakhir setelah tanggal pengakhiran.
9. Mengapa perusahaan memutuskan untuk tidak menawarkan fasilitas OTC yang sedang berjalan
kepada pemegang ADR?
Perusahaan yakin bahwa pendaftaran di BEI dan pasar modal Indonesia telah lebih dari cukup untuk
memenuhi permintaan atas permodalan pemegang saham. BEI merupakan pasar yang telah diakui secara
internasional dan dapat diakses oleh banyak investor.
10. Pilihan apakah yang dimiliki oleh pemegang ADR?
Sebagai akibat dari pengakhiran Program ADR, para pemegang ADR akan memiliki waktu, paling lambat
sampai tanggal pengakhiran (tanggal pasti akan diumumkan oleh kustodian), untuk memutuskan apakah
mereka ingin mempertahankan kepentingannya/keuntungannya di PT Indosat baik dengan menjual ADRs3

nya maupun dengan menyerahkan ADRs-nya untuk dibatalkan dan mengambil kepemilikan atas saham
yang mendasarinya tersebut.
11. Bagaimana pemegang ADR menukar ADR mereka menjadi saham biasa?
Para pemegang ADR dapat menukarkan ADRs Indosat yang mereka miliki menjadi saham biasa dengan
menyerahkan ADRs mereka kepada Kustodian untuk dibatalkan dan membayar semua biaya dan pajak
yang berlaku. Penerima keuntungan (beneficial holder) dapat menghubungi pedagang perantara (broker)
mereka yang akan mengacu kepada pedoman pembatalan ADR dari BNY Mellon. Selanjutnya, pemegang
yang terdaftar dapat menghubungi BNY Mellon’s DR Cancellations Desk, di BNY Mellon, 101 Barclay
Street, Depositary Receipts Division – 15th Floor, dengan ditujukan kepada Cancellation Desk, New York,
NY 10286. (email: drsettlements@bnymellon.com; nomor telepon: 212-815-2231).
12. Kapan ADR berhenti untuk diperdagangkan di NYSE?
Kecuali jika SEC mengajukan keberatan atas penghapusan pencatatan ini, ADR akan dihentikan
perdagangannya dalam waktu 10 hari setelah pengajuan Form 25 kepada SEC. Kami merencanakan untuk
mengajukan Form 25 sekitar tanggal 6 Mei dan penghapusan pencatatan akan berlaku sekitar tanggal 16
Mei.
13. Apa yang akan terjadi dengan deviden para investor?
Deviden ADRs akan dibayarkan hingga tanggal pengakhiran program. Setelah itu, akumulasi deviden, jika
ada, akan didistribusikan kepada pemegang ADR pada saat mereka menyerahkan ADRs mereka kepada
Kustodian.
14.Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menjual ADR saya?
Para pemegang ADR harus menghubungi pedagang perantara (broker) mereka apabila mereka hendak
menjual ADRs-nya.
15. Apakah Indosat akan tetap terdaftar pada segala persyaratan pelaporan keuangan SEC?
Setelah penghapusan pencatatan ADRs dari NYSE, Indosat akan tetap mematuhi kewajiban persyaratan
pelaporan SEC untuk jangka waktu minimal 12 bulan.
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16.Bagaimana Indosat dapat memastikan bahwa Indosat tetap melaksanakan praktik internasional
terbaik dalam tata kelola perusahaan?
Indosat akan tetap mematuhi standar tertinggi dalam transparansi terkait dengan pelaporan keuangan
dan keterbukaan tata kelola perusahaannya berdasarkan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan OJK.
Pengawasan, proses dan pelaporan keuangan akan tetap ditinjau dan ditingkatkan sesuai dengan
kebijakan Ooredoo Group. Tata kelola perusahaan yang baik akan tetap menjadi prioritas utama dan
prinsip dari perusahaan untuk menjadi warga Negara yang baik dan transparan.
17.Akankah terdapat perubahan strategi dari Indosat setelah dilakukannya penghapusan pencatatan?
Pencatatan merupakan hal teknis dan tidak akan memiliki akibat terhadap strategi perusahaan atau
pelaporan keuangan di masa mendatang.
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