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JAK
KARTA, INDONESIA – Dalam
m transak
ksi hotel ya
ang palingg signifikan di
Indo
onesia saa
at ini, PT Pusako T
Tarinka Tb
bk mengak
kuisisi peruusahaan yang
y
mem
miliki dan mengope
erasikan T
Tune Hottels diselu
uruh Indonnesia den
ngan
men
ngacu pad
da rencana
a pembang
gunan hotel.
Pad
da rapat umum
u
pem
megang sa ham baru--baru ini, PT
P Pusakoo Tarinka Tbk
men
ngakuisisi PT Red Planet Ho
otels Indon
nesia dan perusahaaan afiliasin
nya,
yan
ng saat ini memiliki dan
d mengo
operasikan
n tujuh hotel di Indonnesia dibaw
wah
perj
rjanjian wa
aralaba Tune Hote
els. Tujuan
n akuisisi yang meereka lalu
ukan
bert
rtujuan untu
uk mengem
mbangkan lebih dari 20 hotel di Jakarta ddan kota be
esar
lain
nnya.
ne Hotels adalah ja
aringan ho
otel denga
an prinsip value-forr-money yang
y
Tun
dilu
uncurkan oleh peng
gusaha M
Malaysia, Tony Ferrnandes sseorang yang
y
visioner yang sangat sukses deng
gan maskapai Air Asia yang dim
milikinya.
Aku
uisisi PT Red
R
Planett Hotels In
ndonesia in
ni merupak
kan bentukk reposisi dari
PT Pusako Tarinka
T
Tb
bk sebaga
ai kekuatan
n utama di
d industri perhotelan di
Indo
onesia. Se
elanjutnya setelah akkuisisi, sesuai amana
at pemeganng sahamn
nya,
PT Pusako Tarinka Tbk
T
akan berganti nama me
enjadi PT
T Red Pla
anet
Indo
onesia. Prresiden Ko
omisaris PT
T Red Planet Indone
esia, Hapssoro, berha
arap
kep
pada peme
egang saha
amnya settelah bertra
ansformas
si dan mennyempurna
akan
rencana bisniis, untuk menyetujui
m
rights issu
ue untuk membiayai
m
i akuisisi hotel
h
di portofolio beroperas
si di bawa
ah jaringa
an Tune Hotels.
H
PT
T Red Pla
anet
Indo
onesia be
erharap da
apat menin
ngkatkan minimal IDR635.5 Miliar sela
ama
perriode perda
agangan dii Bursa Efe
ek Indones
sia.
psoro, me
engatakan setelah h
hampir se
etahun me
elakukan ddue diligen
nce,
Hap
kep
putusan membuat
m
akuisisi sud
dah sanga
at jelas. Ini merupaakan "lang
gkah
bisn
nis yang te
epat untuk para peme
egang saham dan pe
erusahaan .

"Dalam rangka mengembangkan produk hotel dan cakupan geografis kami,
kesuksesan merek Tune Hotels adalah kendaraan yang sempurna untuk
ekspansi strategis kami," kata Hapsoro.
Presiden Direktur PT Pusako Tarinka Tbk, Suwito menambahkan “Sektor
budget hotel di Indonesia adalah sektor yang berkembang paling cepat dan
cukup menguntungkan di sektor perhotelan. Dan tanpa ragu, Tune Hotels
merupakan jaringan hotel budget yang paling dikenali dan paling iconic di
industry budget hotel regional.
Dengan akusisi PT Red Planet Indonesia ini akan memperkuat tim
manajemen kami dengan visi bisnis yang jelas dan goverance yang kuat yang
sudah diterapkan. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan mereka
dalam membawa perusahaan kami ke tahap berikutnya dan menambah
portfolio Tune Hotels di Indonesia.
Tentang The Tune Hotels
Tune Hotels saat ini memiliki 42 hotel yang tersebar di sembilan negara diantaranya
di Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Jepang, India, Australia, Inggris dan
Skotlandia. Tune Hotels telah telah memenangkan beberapa penghargaan dalam
memberikan akomodasi dan pelayanam yang berkwalitas. Tentu ke depannya
berencana ekspansi secara global.
Info lebih lanjut dan foto dengan resolusi tinggi hubungi :
Angkoso Soekadari
Country Head, Indonesia
PT Red Planet Indonesia
Phone: (+62) 811 836 200
Email: Angkoso@redplanethotels.com

