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Chandra Asri Berhasil Selesaikan Program Penawaran Obligasi Ke-3 Senilai Rp5 Triliun 

(US$350 juta) dengan Oversubscription dan Dukungan Investor yang Kuat 
 
Jakarta, 10 Maret 2022 – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), perusahaan petrokimia 
terintegrasi yang terbesar di Indonesia, telah berhasil menyelesaikan program obligasi Rupiah ke-3 
dengan kelebihan permintaan (Oversubscription) dan dukungan investor yang kuat.   
 
Chandra Asri berhasil melaksanakan program penawaran ke3.  Tahap I tahun 2020 ditutup dengan nilai 
Rp1 Triliun, disusul Tahap II tahun 2020 dengan Rp6 Miliar, Tahap III 2021 yaitu Rp1 Triliun, Tahap IV 
2021 dengan Rp1 Triliun dan Tahap V sebesar Rp1,4 Triliun.  
 
Penerbitan Tahap V 2022 terakhir mencatat pemesanan terlebih dahulu dan kelebihan permintaan 
terbesar yang pernah ada sebesar Rp 2,5 Triliun (US$178 juta), dengan rekor baru penerbitan satu tahap 
terbesar untuk Chandra Asri sebesar Rp1,4 triliun (US$100 juta). Ini juga tercatat sebagai salah satu 
tenor terpanjang untuk perusahaan swasta, dengan pelunasan kredit sekaligus hingga 10 tahun melalui 
persyaratan yang kompetitif dan menarik. 
 
Erwin Ciputra, Presiden Direktur Chandra Asri menyatakan, “Kami senang dapat menyelesaikan 
program obligasi Rupiah dengan sukses dengan dukungan kuat dari investor yang loyal dan penjamin 
emisi bersama. Ini adalah bukti kuat dari kepercayaan yang tinggi dari investor domestik terhadap 
kinerja Perusahaan dan kekuatan finansial. Kami juga senang dapat memberikan alternatif yang menarik 
bagi investor untuk membantu memenuhi kebutuhan investasi mereka, untuk dapat mendiversifikasi 
portofolio mereka dalam mengurangi risiko, dan meningkatkan hasil serta pengembalian mereka.” 
 
Penjamin emisi efek terbaru Tahap V adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa 
Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. PT Bank Tabungan Negara 
Tbk bertindak sebagai wali amanat. 
 
Chandra Asri akan berusaha untuk mengembangkan Program Berkelanjutan Obligasi Rupiah dan akan 
meluncurkan penawaran baru pada tahun 2022 untuk memberikan peluang berkelanjutan kepada 
investor  berpartisipasi dalam pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. 
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Sekilas Chandra Asri  
Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang 
memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak lebih dari 29 tahun dan mempekerjakan lebih 
dari 2.000 staf yang berdedikasi, perusahaan ini menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas 
pendukung yang berlokasi strategis di pusat petrokimia negara, Cilegon dan Serang. Sebagai Mitra 
Pertumbuhan, Chandra Asri berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, 
memperluas rantai nilai petrokimia domestik, dan melayani kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis 
dan terus berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.chandra-asri.com.   
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 
 
Suryandi, Director of Corporate Affairs and HR 
Telp: (62-21) 530 7950 | Fax: (62-21) 530 8930  
E-mail: suryandi@capcx.com  
 
Chrysanthi Tarigan, Head of Corporate Communication  
Telp: 0818-400-319 
E-mail: chrysanthi.tarigan@capcx.com atau corporate.comm@capcx.com  
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