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JAKARTA, 16 Nov 2019 – PT AKR Corporindo Tbk (IDX ticker code: AKRA.IJ) distributor swasta terkemuka untuk BBM 
dan bahan kimia dasar serta penyedia layanan logistik & supply chain di Indonesia, dengan bangga mengumumkan 
bahwa Perusahaan menerima kembali penghargaan sebagai Perusahaan Indonesia Terbaik 2019 dalam kategori 
industri Perdagangan Besar Barang Produksi dalam Anugerah Perusahaan Tbk Indonesia VI - 2019.  
 
   

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Acara penganugerahan tersebut diselenggarakan oleh Majalah Economic Review di Lorin Hotel Solo, Sabtu 16 
November 2019. Dalam acara penganugerahan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Umum Economic Review Irlisa 
Rachmadiana mengatakan bahwa penghargaan Anugerah Perusahaan TBK Indonesia VI 2019 mencakup 9 sektor 
industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik, dengan penilaian berdasarkan 10 
kategori. Di antaranya meliputi kategori di sektor Keuangan, Manajemen Risiko, Tata Kelola Perusahaan, Sumber 
Daya Manusia, Pemasaran, Teknologi Informasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Operasional, Komunikasi 
Perusahaan, dan CEO. 
 
Sejumlah 555 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dinilai oleh juri secara independen. Nilai tersebut 
kemudian dijumlahkan untuk diambil peringkat yang terbaik di posisi pertama hingga Ke-5. Hasilnya, PT AKR 
Corporindo Tbk dinobatkan menjadi salah 1 dari 18 perusahaan yang berperingkat terbaik. 
 
Bpk. Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk, melalui Bpk. Suresh Vembu selaku 
Corporate Secretary menyatakan, “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari kinerja tim yang solid dan 
tolak ukur kinerja yang istimewa pada setiap aspek bisnis Perseroan. Ini akan semakin memotivasi Perseroan 
untuk menjalankan visi misi AKRA dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan”. 
 
Corporate Secretary 
PT AKR Corporindo Tbk 

AKRA Kembali Menerima Penghargaan Perusahaan Indonesia Terbaik 
- Economic Review Awards 

Peringkat 1 Perusahaan Indonesia Terbaik untuk Anugrah Perusahaan Tbk Indonesia VI- 2019 
pada Segmen Perdagangan Besar Barang Produksi 
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PT AKR Corporindo Tbk 
 
PT AKR Corporindo Tbk (Perseroan) didirikan di Surabaya pada tahun 1977 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Perseroan 
adalah perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia jasa distribusi BBM dan bahan kimia dasar. Perusahaan ini 
juga merupakan perusahaan swasta nasional pertama yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk jasa pendistribusian BBM bersubsidi. Selain 
itu, Perseroran juga bergerak dalam bidang penyedia jasa logistik dan infrastruktur dengan wilayah operasi meliputi Indonesia dan Tiongkok. 
Melalui sejumlah anak perusahaan, Perseroan juga beroperasi di bidang manufaktur dan perdagangan batubara. 
 
Disclaimer 
 
Komunikasi ini semata-mata ditujukan kepada penerima dan mungkin mengandung informasi rahasia, atau khusus. Publikasi ini tidak ada 
hubungannya dengan tujan investasi khusus, situasi keuangan dan kebutuhan khusus dari seseorang atau suatu badan tertentu yang mungkin 
menerima laporan ini. Dengan demikian, kami ataupun afiliasi kami atau orang-orang yang terkait dengan kami tidak menerima kewajiban apapun 
untuk suatu kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung atau konsekuential yang mungkin timbul dari pengunaan informasi atau pendapat 
dalam publikasi ini. Banyak faktor, termasuk yang didikusikan lebih lengkap dimanapun di dalam rilis ini dan dalam permohonan PT AKR 
Corporindo Tbk atau afiliasiinya pada instansi regulator yang bersangkutan khususnya laporan keuangan kuartalan, laporan tahunan, presentasi 
perusahaan mereka serta yang lainnya, dapat menyebabkan hasilnya berbeda secara material dari yang dinyatakan. Pendapat-pendapat yang 
dinyatakan mungkin tunduk pada perubahaan tanpa pemberitahuan. 


