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Indopoly Mencatatkan Sahamnya di Lantai Bursa
Indopoly telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan penerimaan hasil dana
IPO sekitar Rp 500 milliar
Jakarta, 9 Juli 2010 – PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk, pemain terkemuka dalam
industri premium flexible packaging film, hari ini secara resmi memasuki Bursa Efek
Indonesia dengan kode saham IPOL.
Perseroan melepas sebanyak 2,3 miliar lembar saham beserta 460 juta lembar Waran Seri
I, dan memperoleh dana segar sekitar Rp 500 miliar. Dana yang terkumpul akan
digunakan untuk membangun pabrik Biaxially-Oriented Polyester (BOPET) dan
metalizing, yang tengah dibangun dan dijadwalkan akan selesai pada awal tahun 2011.
Dengan adanya pabrik BOPET ini, maka total kapasitas produksi Indopoly menjadi
100.000 ton per tahun.
Selama masa penawaran awal yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 22 Juni 2010,
permintaan atas saham Indopoly melampaui jumlah saham yang ditawarkan
(oversubscribed) sekitar dua kali lipat. Mardy Sutanto, Executive Director dan Head of
Investment Banking PT OSK Nusadana Securities Indonesia, selaku penjamin pelaksana
emisi efek, mengatakan bahwa hal ini mencerminkan keyakinan para investor dalam dan
luar negeri akan prospek Indopoly pasca IPO.
Presiden Direktur PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Henry Halim mengatakan bahwa
Indopoly adalah consumer-product related industries yang merupakan salah satu
pemasok utama dari berbagai brand leaders di sektor industri konsumsi, seperti Unilever,
Indofood dan Philip Morris. Karena Indopoly fokus kepada high-end flexible packaging
film, maka tidak hanya permintaannya terus meningkat pesat, tetapi juga relatif inelastis
terhadap harga.
“Aspek-aspek inilah yang menjadi kunci atas kepercayaan investor akan prospek bisnis
Indopoly,” papar Henry.
Disamping strategi yang tepat, kepercayaan investor juga didukung oleh kinerja
keuangan yang mengagumkan di awal tahun ini. Dalam periode lima bulan pertama di
tahun 2010, laba bersih Indopoly mencapai Rp 101,2 miliar atau 126,5% lebih tinggi dari
periode yang sama di tahun 2009 senilai Rp 44,7 miliar. Pertumbuhan laba ini disebabkan
oleh peningkatan volume penjualan setelah mesin line 2 beroperasi penuh sejak semester
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kedua tahun 2009, serta disebabkan oleh peningkatan efisiensi produksi. Marjin laba
bersih meningkat lebih dari 50%, yaitu dari 9,9% menjadi 15%.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indopoly,”
ujar Henry. “Kami berkomitmen untuk selalu menjadi pemain terdepan dalam industri
flexible packaging film yang kian berkembang ini dan menerapkan tata kelola perusahaan
yang baik dan transparan demi keuntungan stakeholders kami, termasuk para investor,”
tutup Henry.
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-

Tentang PT. Indopoly Swakarsa Industry
Berdiri sejak tahun 1995, Indopoly merupakan salah satu perusahaan manufaktur flexible packaging film
terdepan di Indonesia. Selain didukung oleh tim manajemen yang solid dan berpengalaman lebih dari 25
tahun di bidang masing-masing, keunggulan utama Indopoly adalah keberadaannya di dua negara dengan
pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, yaitu di Indonesia dan Cina.
Indopoly kini melayani lebih dari 150 pelanggan terkemuka mancanegara dengan hasil produksi dari ketiga
pabriknya yang berada di Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia serta di kota Kunming, propinsi
Yunnan (Yunnan Kunlene Film Industries) dan di kota Suzhou, propinsi Jiangsu (Suzhou Kunlene Film
Industries) di Cina. Indopoly memproduksi flexible packaging film dengan merek Ilene®. Pada tahun 1998,
Indopoly memperoleh ISO 9001 yang kemudian dilengkapi dengan sertifikat ISO 9001:2000 pada tahun
2001.
Indopoly memiliki rekam jejak yang kuat dalam menyediakan produk-produk film premium untuk
pelanggan terkemuka, baik di pasar domestik maupun internasional. Indopoly berkomitmen untuk terus
mengembangkan teknologi dan memperluas keragaman produk inovatifnya untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan yang selalu berkembang.
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