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LINK NET MENCATAT PERTUMBUHAN PELANGGAN
SEBANYAK 8,460 DI 1Q19. TINGKAT CHURN MENURUN.
PENINGKATAN HOME PASS SEBANYAK 52,100. JUMLAH
DIVIDEN TERTINGGI TELAH DISETUJUI PADA RUPST.
Ikhtisar Operasional Hasil YoY 1Q19
•
•
•
•

Peningkatan jumlah pelanggan Link Net sebesar 8,640
Tingkat Churn menurun dari 3.0% menjadi 2.8% di 1Q19
Pertumbuhan jaringan yang kuat, menambah 52,100 home passes
RPUST menyetujui pembayaran dividen sejumlah Rp674 milyar atau Rp232 per
lembar saham

PT Link Net Tbk (“Link Net” atau “Perseroan”; kode saham: “LINK”) mencatat penambahan
8,460 pelanggan baru di 1Q19. Pertumbuhan pelanggan disebabkan oleh penurunan tingkat
churn yang menjadi 2.8% di 1Q19 dibandingkan tingkat churn 3% di 4Q18. Dampak dari
kenaikan harga pada 3Q18 telah dilalui dan manajemen memperkirakan percepatan
pertumbuhan jumlah pelanggan akan terus berlanjut sepanjang tahun.
Link Net terus memperluas jaringannya dan menambah 52,100 home passes di 1Q19. Hingga
1Q19, Perseroan memiliki 2,25 juta jaringan homes passed, sejalan dengan target kami, yaitu
penambahan 250,000 home passes di tahun 2019.
Perseroan dengan sukses menutup rapat umum pemegang saham tahunan pada pagi hari
Jumat, 26 April 2019. Pemegang saham menyetujui pembayaran dividen dengan rekor
tertinggi, Rp675 milyar pada tahun buku 2018, atau dengan rasio pembayaran dividen
sebesar 60% dari Normalisasi Laba Bersih. Pembayaran dividen menjadi Rp232 per lembar
saham, tidak termasuk saham treasuri. Jumlah dividen yang sebesar Rp674 milyar adalah
peningkatan sebesar Rp170 milyar atau peningkatan sebesar 34% dari dividen tahun lalu,
Rp503 milyar.
Link Net mencatan Pendapatan sebesar Rp891 milyar dan EBITDA sebesar Rp538 milyar di
kuartal pertama tahun 2019. Laba Bersih tercatat Rp264 milyar. Pertumbuhan Pendapatan,
EBITDA dan Laba Bersih adalah datar dibandingkan tahun lalu. Namun, manajemen berharap
pendapatan dan penghasilan akan bertumbuh di periode yang akan datang. Peningkatan
pendapatan dikarenakan oleh percepatan pertumbuhan pelanggan di 3 kuartal berikutnya.

Bapak Marlo Budiman, Presiden Direktur dan CEO Perseroan, berkomentar terhadap hasil
1Q19. Beliau berkata: ‘Perseroan mengalami peningkatan jumlah pelanggan di 1Q19
dibandingkan 3Q18 dan 4Q18. Secara operasional, Perseroan mengawali tahun ini dengan
langkah yang kuat, menambah 52,100 home passes di 1Q19. Kami berharap percepatan
pertumbuhan pelanggan dan homes passed di sepanjang tahun. Dengan mempercepat laju
pertumbuhan jaringan dan jumlah pelanggan, pendapatan dan penghasilan akan meningkat.
Saya menantikan hasil finansial dan operasional yang kuat di tahun buku 2019.
Tentang PT Link Net Tbk
PT Link Net Tbk ("Link Net"), memiliki dan mengoperasikan jaringan broadband berkecepatan
tinggi di Indonesia, menawarkan internet berkecepatan tinggi dan TV kabel untuk klien
perumahan dan Perseroan.
Lihat lebih lanjut di <www.ir.linknet.co.id>
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Joel Ellis
Kepala Hubungan Investor
PT Link Net Tbk
Tel: +62 812 911 77785
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Siaran pers ini telah disiapkan oleh PT Link Net Tbk ("Link Net") dan diedarkan hanya dengan tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan
untuk orang atau tujuan tertentu dan bukan merupakan rekomendasi mengenai sekuritas Link Net. Tidak ada jaminan (tersurat maupun
tersirat) yang dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Semua pendapat dan estimasi yang termasuk dalam rilis ini merupakan
penilaian kami pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Link Net melepaskan tanggung jawab atau kewajiban
apa pun yang timbul yang dapat ditimbulkan atau diderita oleh orang lain sebagai akibat dari ketergantungan pada keseluruhan atau bagian
apa pun dari isi siaran pers ini dan baik Link Net maupun dari Perseroan afiliasinya dan masing-masing karyawan dan agen menerima
tanggung jawab atas segala kesalahan, kelalaian, kelalaian atau sebaliknya, dalam siaran pers ini dan setiap ketidakakuratan di sini atau
kelalaian di sini yang mungkin timbul.
Pernyataan Harapan Masa Depan
Pernyataan tertentu dalam rilis ini adalah atau mungkin merupakan pernyataan masa depan. Pernyataan-pernyataan ini biasanya
mengandung kata-kata seperti "akan", "mengharapkan" dan "mengantisipasi" dan kata-kata serupa. Berdasarkan sifatnya, pernyataan yang
melihat ke depan melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kejadian atau hasil aktual berbeda secara material
dari yang dijelaskan dalam rilis ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda termasuk, tetapi tidak terbatas pada kondisi
ekonomi, sosial dan politik di Indonesia; keadaan industri properti di Indonesia; kondisi pasar yang berlaku; peningkatan beban regulasi di
Indonesia, termasuk peraturan lingkungan dan biaya kepatuhan; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; tren suku bunga, biaya modal dan
ketersediaan modal; permintaan dan harga jual yang diantisipasi untuk perkembangan kami dan belanja modal dan investasi terkait; biaya
konstruksi; ketersediaan properti; persaingan dari Perseroan dan tempat lain; pergeseran dalam permintaan pelanggan; perubahan dalam
biaya operasi, termasuk upah karyawan, tunjangan dan pelatihan, perubahan kebijakan pemerintah dan publik; kemampuan kami untuk
menjadi dan tetap kompetitif; kondisi keuangan kami, strategi bisnis serta rencana dan tujuan manajemen kami untuk operasi masa depan;
generasi piutang masa depan; dan kepatuhan lingkungan dan remediasi. Apabila satu atau lebih dari ketidakpastian atau risiko ini, antara
lain, terwujud; hasil aktual dapat bervariasi secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan. Terutama, tetapi tanpa
batasan, biaya modal dapat meningkat, proyek dapat tertunda dan perbaikan yang diantisipasi dalam produksi, kapasitas atau kinerja
mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Meskipun kami percaya bahwa harapan manajemen kami sebagaimana tercermin oleh pernyataan
harapan masa depan tersebut adalah wajar berdasarkan informasi yang saat ini tersedia bagi kami, tidak ada jaminan yang dapat diberikan
bahwa harapan tersebut akan terbukti benar. Anda tidak harus terlalu bergantung pada pernyataan seperti itu. Bagaimanapun juga,
pernyataan-pernyataan ini hanya berbicara pada tanggal perjanjian ini, dan kami tidak berkewajiban memperbarui atau merevisi baik sebagai
hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya

