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PENGEMBANGAN AWAK MAS DIDORONG 
OLEH MITRA STRATEGIS INDONESIA 

Menyusul selesainya Studi Kelayakan Definitif, Nusantara telah mencapai tonggak lain, 
memperoleh investor strategis Indonesia dengan dana untuk membantu memajukan Proyek 
Awak Mas. 

Setelah memperoleh peningkatan modal A$ 10,25 juta, PT Indika Energy Tbk ('Indika'), 
melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki PT Indika Minerals Investindo, akan 
memperoleh 19,9% kepemilikan di Nusantara dan pemegang saham yang ada, 
AustralianSuper Pty Ltd, akan meningkatkan kepemilikan saham mereka menjadi 14,0%. 

• Nusantara Resources Limited (“Nusantara”, ASX: NUS) hari ini telah menandatangani 
perjanjian untuk penempatan 30,6 juta saham di 23 sen per saham, dengan total dana 
A$ 7,04 juta, dengan anak perusahaan Indika. Indika adalah perusahaan energi dan 
sumber daya terintegrasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX: INDY). Anak 
perusahaan Indika akan memperoleh 19,9% kepemilikan atas saham Perusahaan 
sebagai (akibat dari) penempatan tersebut. 

• Pemegang saham AustralianSuper yang ada saat ini berkomitmen untuk mengambil 
11,2 juta saham dengan harga 23 sen per saham. Penempatan ini, yang akan 
mengumpulkan A$ 2,6 juta, juga (ke)tunduk(an) pada persetujuan pemegang saham. 
Penempatan ini akan meningkatkan kepemilikan saham AustralianSuper menjadi 
14,0%. 

• Tunduk pada persetujuan pemegang saham Nusantara, Indika akan lebih lanjut 
mengambil 2,8 juta saham pada 23 sen per saham sebesar $ 0,64 juta, yang akan 
mempertahankan 19,9% kepemilikan saham Indika di Nusantara. 

• Pemegang saham utama Nusantara, Lion Selection Group (ASX: LSX, memegang 
32,32%) sepenuhnya mendukung penempatan untuk Indika dan AustralianSuper. 

• Indika dan Australian Super juga akan diberikan opsi pada 1 untuk 2 basis pro-rata 
untuk saham mereka. Opsi ini dapat dieksekusi pada A $ 0,35 pada atau sebelum 30 
November 2020. 

• Penempatan untuk Indika dan AustralianSuper akan mengumpulkan total A$ 10,25 
juta. Dana ini akan digunakan oleh Perusahaan untuk memajukan pengembangan 
Proyek Awak Mas melalui studi optimasi lebih lanjut, eksplorasi dekat tambang, 
persiapan pekerjaanuntuk proyek konstruksi, memajukan pembiayaan proyek dan 
untuk modal kerja umum. 

• Indika dan Nusantara telah menandatangani perjanjian yang menentukan hubungan 
strategis berkelanjutan antara para pihak. Hubungan strategis akan difokuskan pada 
eksplorasi cara untuk menyelesaikan pembiayaan dan pengembangan Proyek Awak 
Mas dan membuat ketentuan bagi Indika untuk memperoleh bunga (sejauh yang 
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disepakati) dalam Proyek Awak Mas di tingkat proyek atau perusahaan pada harga nilai 
pasar yang adil (ditentukan oleh penilai independen). 

 

Mengomentari investasi Indika dan hubungan strategis, Managing Director Nusantara, Mike 
Spreadborough, mengatakan: 

 “Dewan Direksi Nusantara menyambut Indika sebagai pemegang saham dan menantikan kontribusi 
Indika untuk mengeksplorasi carauntuk pembiayaan dan pengembangan Proyek Awak Mas. Investasi 
Indika di Nusantara merupakan tonggak penting dalam kemajuan proyek dan menunjukkan nilai dari 
proyek emas berjangka panjang, berbiaya rendah, dan potensi eksplorasi yang luar biasa ini. Indika 
membawa banyak pengalaman operasi di Indonesia melalui sumber daya dan aktivitas energinya yang 
meluas di seluruh Indonesia, dan kami menantikan dukungan dan saran berkelanjutan dari Dewan 
Komisaris dan Direksi Indika di saat kami mempercepat dan mengevaluasi cara pengembangan Proyek 
Awak Mas selama 2019. Saya juga ingin berterima kasih kepada AustralianSuper atas dukungannya yang 
tiada henti, yang selanjutnya mengesahkan potensi signifikan Awak Mas.” 

Sementara Indika Managing Director & Chief Executive Officer, Azis Armand, mengatakan: 

“Kami senang menjadi bagian dari Nusantara Resources dan sebagai mitra lokal, kami berharap dapat 
bekerja sama dengan manajemen untuk membuka potensi Proyek Awak Mas. Kami telah 
mengidentifikasi emas sebagai sektor strategis dan memiliki hak istimewa untuk masuk ke dalam 
kemitraan ini karena proyek semakin mendekati tahap konstruksi dan produksinya. Investasi ini 
merupakan langkah pertama yang penting menuju strategi diversifikasi kami ke sektor pertambangan 
lainnya.” 

Tentang PT Indika Energy Tbk. 

PT Indika Energy Tbk (IDX: INDY) adalah perusahaan energi terintegrasi terkemuka di Indonesia melalui 
investasi strategisnya di bidang Sumber Daya Energi, Layanan Energi, dan Infrastruktur Energi. Pilar 
bisnis Sumber Daya Energi berfokus pada eksplorasi, produksi dan pengolahan batubara. Bisnis Layanan 
Energinya menyediakan penambangan, rekayasa, pengadaan dan konstruksi kontrak (EPC) serta operasi 
dan pemeliharaan (O&M) di sektor minyak dan gas, serta layanan pasokan dasar dilepas pantai. Segmen 
Infrastruktur Energi mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan menyediakan 
transportasi laut, pelabuhan & logistik untuk barang curah dan sumber daya alam. 

Tentang AustralianSuper 

AustralianSuper mengelola lebih dari $ 140 miliar tabungan pensiun anggota atas nama lebih dari 2,2 
juta anggota dari sekitar 280.000 bisnis. Satu dari 10 pekerja Australia adalah anggota AustralianSuper, 
dana superannuation terbesar Australia. 
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Detil Investasi 

Perusahaan pengembangan emas Asia-Pasifik Nusantara Resources Limited (‘Nusantara’, ASX: NUS), 
dengan senang hati menyampaikan bahwa PT Indika Energy Tbk yang terdaftar di BEI. (IDX: INDY) telah 
setuju untuk melakukan investasi strategis di Nusantara. Investasi akan dilakukan dalam dua tahap. 
Tahap pertama akan diselesaikan melalui penempatan ke Indika sebanyak 30.607.162 saham baru 
Nusantara dengan harga penerbitan A $ 0,23 per saham ('Penempatan'), dengan total dana sebesar $ 
7,04 juta. Penempatan ini diharapkan akan selesai pada akhir minggu ini. 

Tahap kedua dari 2.780.260 saham pada A$ 0,23 per saham (untuk mengumpulkan dana tambahan $ 
0,64 juta) akan tunduk pada persetujuan pemegang saham Nusantara pada Rapat Umum pemegang 
saham yang akan diadakan pada akhir Januari 2019. 

Tunduk pada persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum tersebut, AustraliaSuper telah 
berkomitmen untuk membeli 11.190.895 saham baru Nusantara pada A$ 0,23 per saham, dengan total 
dana sebesar $ 2,57 juta. 

Pemegang saham utama Nusantara, Lion Selection Group (ASX: LSX), yang saat ini memegang 32,32% 
dari modal yang dikeluarkan, sepenuhnya mendukung penempatan untuk Indika dan AustralianSuper 
dan bermaksud untuk memilih mendukung semua resolusi yang relevan pada pertemuan umum 
Nusantara. 

Jumlah total yang akan dikumpulkan melalui penempatan ke Indika dan AustralianSuper akan menjadi 
sekitar A$10,25 juta. 

Selain itu, Rapat Umum akan diminta untuk menyetujui isu 16.693.711 opsi untuk Indika dan 5,595,448 
opsi untuk AustralianSuper, mewakili 1 untuk 2 opsi isu pro-rata para pihak. Opsi ini dapat dieksekusi 
pada $0,35 pada atau sebelum 30 November 2020. Dengan asumsi bahwa pemegang saham menyetujui 
penempatan tahap kedua ke Indika dan penempatan ke Australia Super, Indika akan memegang 19,9% 
dan AustralianSuper akan memegang 14,0% dari saham yang diterbitkan Perusahaan. 

Indika akan berhak untuk mencalonkan seorang Direktur untuk Dewan Direksi Nusantara dan seorang 
Komisaris untuk PT Masmindo Dwi Area ('Masmindo'), anak perusahaan 100% milik Nusantara 
pemegang Kontrak Karya (“Kontrak Karya”) untuk Proyek Awak Mas tergantung pada Grup Indika yang 
memegang setidaknya 10% kepemilikan saham di Perusahaan. 

Tergantung pada diterimanya pengabaian ASX, Grup Indika akan menikmati hak anti-dilusi (untuk 
berpartisipasi dalam setiap peningkatan modal dengan persyaratan yang sama dengan peserta lain) 
untuk kepemilikan saham apa pun di Perusahaan yang dimilikinya antara 10% dan 30% untuk 
mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya. Hak-hak ini berakhir jika kepemilikan saham Grup 
Indika turun di bawah 10% atau Perusahaan mengalihkan Proyek Awak Mas (atau perusahaan induknya) 
kepada pihak ketiga atau Perjanjian Hubungan (dibahas di bawah) diakhiri. 
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Selain itu, Perusahaan hari ini telah melaksanakan Akta Hubungan dengan Indika yang menyediakan 
kerangka kerja bagi Indika dan Nusantara untuk bekerja sama dalam mengeksplorasi cara untuk 
pembiayaan dan pengembangan Proyek Awak Mas (Proyek). 

Akta Hubungan mencakup hak-hak berikut: Hak memesan terlebih dahulu - jika pihak ketiga berminat pada 
Proyek Emas Awak Mas (baik langsung atau tidak langsung, atau melalui suatu isu atau penjualan saham di 
Masmindo) ("Penawaran Proyek"). Sebelum menerima Penawaran Proyek, Perusahaan harus memberikan Indika 
hak untuk mencocokkan dengan Penawaran Proyek.   

• Project Interest Acquisition (Akuisisi Kepentingan Proyek) - Setiap saat mengumumkan Studi 
Kelayakan Diperbarui yang telah selesai (jika pekerjaan teknis lebih lanjut diperlukan setelah penilaian 
oleh Pakar Teknis Independen sebagaimana disyaratkan oleh pemodal), Perusahaan dapat 
menawarkan untuk menjual kepada Indika saham tidak kurang dari 25 % dalam Proyek Awak Mas 
(“Project Interest Acquisition”). Perusahaan akan menawarkan saham atas dasar hak pertama 
kepada Indika, dengan harga yang ditentukan oleh penilaian independen. Jika Indika tidak menerima 
tawaran tersebut, Perusahaan akan memiliki jangka waktu untuk mengamankan perjanjian yang 
mengikat dengan pihak-pihak alternatif. 

• Hak bernegosiasi untuk kepentingan Proyek - Setiap saat, Indika dapat mengajukan penawaran 
kepada Perusahaan untuk membeli bunga langsung atau tidak langsung dalam Proyek Awak Mas. 
Jika suatu penawaran dibuat, para pihak harus menggunakan upaya terbaik mereka untuk 
merundingkan syarat untuk menyelesaikan perjanjian yang relevan (termasuk melakukan penilaian 
proyek jika salah satu pihak memilih). 

A$ 703,965 break-fee dapat dibayarkan oleh Nusantara ke Indika jika Nusantara masuk ke dalam diskusi 
dengan pihak ketiga sebelum studi kelayakan terbaru selesai (jika pekerjaan teknis lebih lanjut diperlukan 
setelah penilaian oleh Ahli Teknis Independen seperti yang dipersyaratkan oleh pemodal) untuk Proyek 
Awak Mas dan kemudian menjual saham Proyek kepada pihak tersebut. 

Subscription Agreement (Perjanjian Pelanggan) dan Akta Hubungan mengandung jaminan, pernyataan, 
dan ganti rugi dari kebiasaan Perusahaan untuk perjanjian dan perbuatan yang sifatnya seperti ini. 

Nusantara hari ini telah menangguhkan proses Mitra Strategis yang diumumkan pada 19 Desember 
2017. Nusantara menyambut Indika sebagai mitra strategis jangka panjang dalam pengembangan dan 
pengoperasian Proyek di masa depan. Pengaturan ini memfasilitasi hubungan kerja yang erat dengan 
Indika untuk memajukan Proyek dan untuk memanfaatkan sinergi dengan kepentingan bisnis, investasi, 
dan keahlian Indika yang ada di Indonesia. 

Grant Samuel telah menyarankan Nusantara dalam kaitannya dengan transaksi ini. 
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Setelah menyelesaikan pendanaan yang diusulkan ini, Perusahaan akan memiliki Saham Biasa yang 
diterbitkan berikut: 

 
Saham yang dikutip pada ASX            97,751,430 
Saham Biasa diamankan ke 02/09/19          25,446,243 
Total Saham Biasa          123,197,673 
Saham baru diterbitkan pada 23 sen ke Indika dan AustralianSuper  44,578,317 
Total Saham Biasa Terbit          167.775.990 
 
Kapitalisasi pasar proforma berdasarkan isu harga $0,23 adalah A$ 38,6 juta.
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Tentang Nusantara Resources 

Nusantara adalah perusahaan pengembangan emas yang terdaftar di ASX (ASX: NUS) dengan proyek 
andalannya yang terdiri dari 1,1 juta ons Cadangan Ore dan 2,0 juta ons Sumber Daya Mineral Proyek 
Awak Mas Gold yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Indonesia. Ditemukan pada tahun 1988, Proyek ini 
memiliki lebih dari 135 km pengeboran  selesai lebih dari 1.100 lubang. 

Proyek ini 100% dimiliki melalui Kontrak Karya Generasi ke-7 (CoW) dengan Pemerintah Indonesia. KK 
diperoleh sebelum UU Pertambangan saat ini dan baru-baru ini diubah dengan kesepakatan bersama 
untuk menyelaraskan dengan undang-undang saat ini. 

PT Masmindo Dwi Area (Masmindo), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nusantara, 
memiliki hak tunggal untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi deposit mineral apapun di dalam 
wilayah proyek hingga tahun 2050. Setelah periode ini, operasi di bawah KK dapat diperpanjang dalam 
bentuk khusus ijin usaha pertambangan (IUPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang saat ini memungkinkan untuk perpanjangan 10 tahun dan perpanjangan lebih lanjut 10 
tahun. 

Pada tahun ke-10 setelah produksi komersial, Masmindo diharuskan untuk menawarkan setidaknya 51% 
dari modal sahamnya kepada para peserta Indonesia yang bersedia pada nilai pasar yang adil sesuai 
dengan praktik internasional. Strategi pengembangan Nusantara adalah untuk membangun operasi pit 
terbuka dengan rasio terbuka rendah yang modern, dengan bijih yang diproses dengan proses standar 
carbon-in-leach (CIL) yang menghasilkan pemulihan emas yang tinggi. Persetujuan lingkungan telah 
diterima untuk Proyek, yang berlokasi baik di lahan non-kehutanan dekat dengan jalan, pelabuhan, 
bandara, dan jaringan listrik yang sudah ada. 

Strategi kedua Nusantara adalah mengembangkan basis sumber daya dan mendukung operasi 
penambangan melebihi umur proyek yang awalnya 11 tahun. Beberapa target siap-pengeboran telah 
diuraikan memanjang dari tiga deposito utama dan di area lain seluas 140km2 pada KK. 

Informasi atau Data Baru 

Sumber Daya Nusantara menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui informasi atau data baru apa pun 
yang secara material mempengaruhi informasi yang termasuk dalam pengumuman pasar dan, dalam hal 
perkiraan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih, yang semua asumsi material dan parameter teknis 
yang mendukung estimasi di pengumuman pasar yang relevan terus berlaku dan belum berubah secara 
material. Perusahaan menegaskan bahwa bentuk dan konteks di mana temuan Competent Person 
disajikan tidak berubah secara material dari pengumuman pasar semula. 

  

 

 

 

 


