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yang diunggah 2 Juni 2022 pukul 06.45 WIB, Perseroan ingin menjelaskan sebagai berikut: 

1. Ekuitas negatif bersifat sementara efek konsolidasi Laporan Keuangan PT Bhakti Coal Resources (BCR) ke 

dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Sesuai dengan PSAK 38 yang mengatur Kombinasi 

Bisnis Entitas Sepengendali, Perseroan harus membukukan selisih nilai transaksi dengan nilai buku sebagai 

pengurang ekuitas Perseroan. 

2. Ekuitas Perseroan akan menjadi positif bulan depan, setelah Perseroan menyelesaikan proses HMETD 

pada Juli 2022. 

 Dengan asumsi nilai HMETD Perseroan sebesar US$200 juta, maka ekuitas Perseroan akan menjadi lebih 

 besar atau surplus dan positif lebih dari US$100 juta. 

3. Transaksi akuisisi BCR ini menimbulkan Liabilitas sementara sebesar $140 juta di Laporan Keuangan 

Perseroan, atas penerbitan Promissory Notes (PN) yang digunakan untuk pembayaran transaksi akuisisi. 

PN ini akan dibayarkan lunas dari hasil HMETD Perseroan di bulan mendatang sehingga mengeliminasi 

Liabilitas sebesar $140 juta di Laporan Keuangan Konsolidasian. 

Demikian hak jawab dan koreksi berita tersebut kami sampaikan. 

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. 

 

Hormat kami, 

Natassha Yunita 

Head of Investor Relations PT MNC Energy Investments Tbk 

Jakarta, 3 Juni 2022 – Terkait dengan pemberitaan mengenai PT MNC Energy Investments Tbk (“Perseroan” 

atau “IATA”) bersama ini perkenankan kami memberikan Hak Jawab atas pemberitaan CNBCIndonesia.com 

yang berjudul:  

"Emiten Batu Bara Hary Tanoe Ternyata Dipantau Bursa” 

(https://www.cnbcindonesia.com/market/20220602011354-17-343559/emiten-batu-bara-hary-tanoe-ternyata

-dipantau-bursa) 

(https:/www.cnbcindonesia.com/market/20220602011354-17-343559/emiten-batu-bara-hary-tanoe-ternyata-dipantau-bursa)
(https:/www.cnbcindonesia.com/market/20220602011354-17-343559/emiten-batu-bara-hary-tanoe-ternyata-dipantau-bursa)
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DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak 

dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau 

menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat 

diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai 

dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa 

bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini 

diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Siaran Pers ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik 

Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak 

memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan 

maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang 

merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja 

keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan 

ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari 

Perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau 

proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil 

dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan 

dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan 

investasi dari sekuritas manapun. 

PT MNC Energy Investments Tbk  
MNC Tower, 22/F Floor, MNC Center 
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Menteng 
Jakarta Pusat 10340, Indonesia 
Phone: +62-21 391 2935 
www.indonesia-air.com 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:  
Natassha Yunita – Head of Investor Relations 
natassha.yunita@mncgroup.com  
office.iata@mncgroup.com  


