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Link Net menambahkan jumlah pelanggan sebanyak 13.545 pelanggan baru
Jaringan Link Net bertambah sebanyak 58.653 home passed
Tingkat Churn menurun menjadi 2,36% pada 2Q19 dari 2,78% pada 1Q19
Link Net akan mengadakan RUPSLB untuk meminta persetujuan pemegang
saham atas rencana pengurangan modal yang dikeluarkan

PT Link Net Tbk ("Link Net" atau "Perseroan"; kode saham: "LINK") menambahkan 13.545 pelanggan baru
di 2Q19 dan merupakan jumlah penambahan tertinggi sejak tahun 2017. Hingga saat ini, Link Net
mempunyai total 616.712 pelanggan eksklusif. Tingkat Churn juga menurun secara substansial dan kembali
ke tingkat normal di 2,36% pada 2Q19, berkurang dari 2,78% pada 1Q19. Perseroan memperluas
jaringannya sebesar 58.653 home passed, sehingga total home passed menjadi 2.312.483.
Pendapatan meningkat sebesar 4,7% pada 2Q19 menjadi Rp915 milyar dari Normalisasi Pendapatan
sebesar Rp874 milyar pada 2Q18. EBITDA meningkat 2,4% pada 2Q19 menjadi Rp542 milyar dari
Normalisasi EBITDA sebesar Rp529 milyar pada 2Q18. Laba Bersih meningkat 3,6% menjadi Rp263 milyar
pada 2Q19 dari Normalisasi Laba Bersih Rp254 milyar pada 2Q18.
Link Net akan mengadakan RUPSLB pada tanggal 29 Agustus untuk meminta persetujuan pemegang
saham untuk mengurangi modal yang dikeluarkan sebanyak lebih dari 36 juta saham treasury yang telah
diakuisisi oleh program pembelian saham kembali. Saat ini jumlah total saham Link Net yang beredar adalah
2.911.741.084 lembar saham. Jumlah saham Perseroan akan berkurang sebanyak lebih dari 36 juta jika
pemegang saham menyetujui pengurangan modal yang dikeluarkan. Perseroan meminta persetujuan
pemegang saham untuk menyetujui program pembelian saham kembali lanjutan yang mengijinkan
Perseroan untuk membeli hingga 212.337.526 lembar saham dalam kurun waktu 18 bulan dari waktu
persetujuan.
Presiden Direktur & CEO Link Net berkomentar: ‘Link Net berhasil mencapai kinerja operasional yang kuat
di 2Q19, berhasil mengurangi tingkat churn dan mempercepat laju pertumbuhan pelanggan. Perseroan
akan terus mengembangkan jaringannya dan kami sangat percaya diri untuk menambahkan 250.000 home
passed pada tahun 2019.'
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