HASIL PUBLIC EXPOSE
DALAM RANGKA ULANG TAHUN KE-12
PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Pelaksanaan : Rabu, 12 Juni 2013
Waktu
: Pkl. 10.30 – 11.30 WIB
Tempat
: Gedung Bumi Mandiri Tower I, Jalan Basuki Rahmad 129-137
Surabaya
1. Pertanyaan:
Apa saja yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang baru saja
dilaksanakan?
Jawaban :
Poin yang diputuskan dalam RUPS adalah sebagai berikut :
Untuk RUPS Tahunan diputuskan :
1. Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2012 termasuk
pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2012 yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung
jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan
pengawasan dalam tahun buku 2012 (acquit et de charge).
2. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2012 dicatat sebagai laba
yang ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian
Perseroan tidak membagikan deviden.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Komisaris untuk
menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota Komisaris dan
selanjutnya menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris
perseroan untuk menentukan honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku 2012.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2012, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan
diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
2. Pertanyaan:
Upaya apa yang telah dilakukan sehingga penjualan tahun 2012 meningkat cukup
signifikan?
Jawaban:
Upaya yang dilakukan oleh Perseroan diantaranya adalah :
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-

Penataan kembali usaha di bidang perdagangan rumput laut (seaweed) telah
memberikan kontribusi utama dalam penjualan dan keuntungan bagi Perseroan.
Keberhasilan pengelolaan Pabrik Pengolahan Permen yang dibeli oleh Perseroan
pada tahun 2011.
Fokus menggarap kembali pasar Agro industri yang selama ini mengalami
kemunduran diantaranya Coklat dan Kopi, dan memacu produksi sektor pertanian.

3. Pertanyaan:
Produk apa yang memberi kontribusi penjualan terbesar ?
Jawaban:
Kontribusi penjualan terbesar adalah rumput laut sebesar Rp. 54,5 milyar, disusul
penjualan beras Rp. 31,3 milyar, candy Rp. 27, 06 milyar dan kedelai sebesar Rp. 12
milyar.
4. Pertanyaan:
Berapa target pertumbuhan penjualan di tahun 2013 dan upaya-upaya apa saja yang
akan dilakukan Perseroan ?
Jawaban:
Perseroan mentargetkan pertumbuhan ditahun 2013 sebesar 25%, dengan melakukan
upaya-upaya sebagai berikut :
- Melakukan pengembangan produk dan merencanakan merilis varian baru produk
Candy, namun detail produk dan waktunya belum dapat kami sampaikan saat ini.
- Melakukan promosi dengan menyiapkan dana sebear Rp.5 milyar.
- Meningkatkan produksi pada sektor agrobisnis dan pertanian terutama produk
rumput laut.
- Menjaga kwalitas karena selama ini Perseroan sangat berkomitmen untuk selalu
menjaga mutu produk baik lokal maupun ekspor.
5. Pertanyaan:
Sejak kapan Perdagangan Saham WAPO di buka kembali oleh Bursa Efek Indonesia ?
Jawaban:
Perdagangan Efek Perseroan sejak tanggal 29 Juli 2010 dihentikan oleh Bursa Efek
Indonesai dengan No.Peng-SPT-00015/BEI.PPJ/07-2010, dan setelah melalui upaya yang
yang panjang dan maksimal Perdagangan Saham Perseroan dibuka kembali oleh Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 7 Mei 2012.
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6. Pertanyaan:
Apakah komoditas yang saat ini menjadi konsentrasi Perseroan ?
Jawaban:
Konsentarsi penjualan tetap pada mean bisnis yaitu komoditas Agrobisnis. Saat ini
komoditas yang sudah berjalan dengan baik adalah Rumput Laut dan Candy disamping
perdagangan hasil bumi yang lain. Kedepan kita akan mengembangkan komoditas Kopi,
Coklat, Pala dan komoditas lain yang memiliki peluang untuk dikembangkan.
7. Pertanyaan:
Negara mana saja tujuan dari ekspor perseroan ?
Jawaban:
Negara tujuan ekspor Perseroan adalah China, Eropa dan beberapa Negara Asia. Ekspor
ke China masih yang terbesar dibandingkan Negara-negara lainnya.
8. Pertanyaan:
Dari mana perseroan memperoleh sumber bahan baku ?
Jawaban:
Sumber bahan baku Perseroan diperoleh dari berbagai wilayah di Indonesia. Perseroan
melakukan pembelian bahan baku dari petani dan pengumpul yang tersebar di beberapa
daerah seperti di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, NTT , NTB dan lain-lain.

Surabaya, 17 Juni 2013-06-17
PT. Wahana Pronatural Tbk

Iwan Setiawan
Corporate Secretary
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