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ENTITAS ANAK BARU

ImpackOne Pty Ltd (Australia) – didirikan oleh Perseroan pada Oktober

2019.

Mulford Plastics (M) Sdn Bhd (Malaysia) (MPM) –100% saham dibeli

oleh Perseroan pada Desember 2019.

AKUISISI

Perseroan pada Mei 2019 melalui entitas anak ImpackOne Sdn Bhd

(Malaysia) membeli aset dan trademark dari Megaplas Corporation

Sdn Bhd dan Vermax Corporation Sdn Bhd (Malaysia).

Perseroan pada Januari 2020 melalui entitas anak ImpackOne Pty Ltd

(Australia) membeli aset dan trademark dari Galaxy Rooflite Pty Ltd

(Australia).

https://www.google.co.id/url?sa=i&url=http://www.mulford-malaysia.com/&psig=AOvVaw3caNRYUd9zIWyskCMts0Io&ust=1583392101281000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKitnOaigOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.id/url?sa=i&url=http://www.mulford-malaysia.com/&psig=AOvVaw3caNRYUd9zIWyskCMts0Io&ust=1583392101281000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKitnOaigOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.id/url?sa=i&url=https://www.impack-pratama.com/id/sejarah-inovasi/&psig=AOvVaw1ScWEoh8rCQR3FMBe7bqu9&ust=1586505305708000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCb2M_w2ugCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.co.id/url?sa=i&url=https://www.impack-pratama.com/id/sejarah-inovasi/&psig=AOvVaw1ScWEoh8rCQR3FMBe7bqu9&ust=1586505305708000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCb2M_w2ugCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.co.id/url?sa=i&url=https://specifier.com.au/company/galaxy-rooflite/&psig=AOvVaw3xCGLnmNusho28Ap2cS1L6&ust=1583392472889000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC-3JmkgOgCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.co.id/url?sa=i&url=https://specifier.com.au/company/galaxy-rooflite/&psig=AOvVaw3xCGLnmNusho28Ap2cS1L6&ust=1583392472889000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC-3JmkgOgCFQAAAAAdAAAAABAn


KINERJA PERSEROAN TAHUN 2019
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Bisnis Inti Real Estat

Bisnis inti mengalami pertumbuhan positif sedangkan real estate mengalami pertumbuhan

negatif dikarenakan sektor properti masih belum membaik



PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2020

Perseroan menargetkan nilai penjualan untuk tahun 2020 sebesar Rp1,6triliun. Produk atap masih memberikan kontribusi

terbesar yaitu dengan target di tahun 2020 sebesar 69% dari total penjualan produk-produk Perseroan.
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TANTANGAN DAN STRATEGI TAHUN 2020

Akuisisi di Malaysia dan Australia – dari hasil akuisisi di tahun 2019 dan 2020

menambah potensi pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Produk baru:

Pipa dan Talang Alderon – produk pipa dan talang PVC

Aquatuff – produk water proofing

Ecolite – produk atap PET ramah lingkungan

Pasar ekspor baru ke beberapa negara baru.

Produk-produk Protective Solution yang merespon situasi pandemic Covid-19 dan

untuk mengisi peluang pasar dengan kebutuhan baru dimana memang diperlukan di

masa “New Normal”.



Produk-produk baru:

Pipa - Alderon

Gutter - Alderon

Aquatuff

Ecolite

(atap PET ramah lingkungan)



Produk Protective Solution (“Tanggap Covid 19”):

Driver Barrier Shield Front Office Barrier Shield

Face Shield



CATATAN PENTING

Informasi dalam presentasi ini adalah informasi umum mengenai PT Impack Pratama Industri

Tbk (“Perseroan”) yang disiapkan oleh Perseroan untuk paparan publik (Publik Expose)

pada tanggal 29 Juni 2020 dan tidak satu pun dari Direktur, karyawan, penasihat, afiliasi atau

agen Perseroan memberikan pernyataan atau jaminan baik secara tersurat maupun tersirat

mengenai keakurasian, kelayakan, kelengkapan, atau kebenaran atas informasi, dan

kesimpulan yang terkandung dalam presentasi ini. Dengan demikian keakurasian, kelayakan,

kelengkapan, atau kebenaran dari presentasi ini tidak dapat dijadikan acuan, ataupun

kesimpulan yang diambil dari presentasi yang telah disusun dan disajikan ini. Selain itu, tidak

ada satu pihakpun yang berwenang untuk memberikan informasi atas hal-hal yang tidak

terkandung di dalam presentasi dan atau tidak konsisten dengan presentasi ini.

Perseroan tidak berkewajiban untuk memperbaiki, memperbarui informasi dalam presentasi

ini. Pendapat yang dikemukakan dalam presentasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Untuk batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, Perseroan, atau Direktur, karyawan,

penasihat, afiliasi atau agen dari Perseroan tidak bertanggung jawab apapun, untuk setiap

apapun kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan presentasi ini atau

timbul dari sesuatu yang tegas atau secara implisit terkandung atau disebut dalam presentasi

ini.

Presentasi ini telah dipersiapkan sebagai informasi saja.



TERIMA KASIH


