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NRC SEGERA GO PUBLIC DAN MELEPAS SEKITAR  300 JUTA SAHAM BARU 

PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC), salah satu entitas anak PT Surya Semesta Internusa Tbk 

(SSIA) yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pada tanggal 28 Mei 2013 telah memperoleh 

surat pra-efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum saham 

perdananya (“IPO/Go Public”) di pasar modal Indonesia. Oleh karenanya NRC 

merencanakan untuk melaksanakan paparan publik (public expose) pada tanggal 4 Juni 2013 

mendatang.  NRC, dalam  rangka penawaran umum saham perdana ini telah menunjuk PT 

Ciptadana Securities sebagai penjamin emisi. 

NRC yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang jasa konstruksi, merencanakan 

untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat   sejumlah  lebih dari  

300 juta saham. Adapun tujuan utama dari go public tersebut adalah sebagai strategi bisnis 

untuk mengembangkan bisnisnya ke depan. Hasil dari penawaran perdana saham kepada 

masyarakat tersebut,  sebesar 75% nya akan digunakan untuk menambah modal kerja dan 

sisanya sebesar 25% lagi untuk pembelian peralatan berat dan lain-lain. Sesuai dengan  jadual 

sementara dari pihak penjamin emisi, penawaran perdana saham NRC diperkirakan akan 

dimulai dari tanggal 20 sampai 21 Juni 2013 dan rencana listing adalah pada tanggal 27 Juni 

2013 di Bursa Efek Indonesia. 

NRC sebagai pelopor pembangun bangunan komersial telah dipercaya untuk membangun 

ratusan pabrik, bangunan komersial, perhotelan, rumah sakit, dan belasan proyek 

infrastruktur, termasuk pembangunan  Pelabuhan Udara Ir.  Djuanda Surabaya pada tahun 

1970 dan sebagian jalan Trans Sumatera pada tahun 1968.  

NRC yang memiliki spesialisasi dalam high rise building, saat ini tengah membangun 

beberapa proyek berskala besar yang antara lain adalah ; Ciputra World 2 di kawasan Mega 

Kuningan Jakarta; Parahyangan Residences Bandung;  Pantai Indah Kapuk Avenue Jakarta 

Barat; Crowne Plaza Hotel Bandung; Indigo Hotel Seminyak, Bali, Rumah Sakit Mayapada, 

Lebak Bulus Jakarta  dan juga proyek infrastruktur, yaitu Jalan tol Cikampek – Palimanan 

sepanjang 116 Km yang dimulai pada awal tahun 2013. 



NRC yang merupakan kontraktor swasta yang termasuk dalam jajaran 10 kontraktor berskala 

besar di Indonesia, pada periode  Januari-April 2013  telah menuai berbagai proyek  baru 

dengan total nilai sebesar Rp 1,610 triliun naik 87,6% dibandingkan dengan sebesar Rp 858 

miliar yang diraih pada periode yang sama tahun 2012.  Pada tahun 2013 perkiraan total 

pendapatan NRC akan mencapai Rp 2,6 triliun  atau naik  32%  dibandingkan total 

pendapatan yang tercatat sebesar Rp 2,0 triliun pada tahun 2012 dan laba bersih tahun 2013 

diperkirakan sebesar Rp 160 miliar atau naik 74% dibandingkan tahun 2012 yang tercatat 

sebesar Rp 92 miliar 

 

Jakarta, 30  Mei 2013 

PT Surya Semesta Internusa Tbk   

 


