APICAL Memperoleh Pinjaman Sindikasi Sebesar US$350 Juta
SINGAPURA, 22 Juni 2012 – APICAL Group Limited (APICAL), pemain utama di industri kelapa sawit
menengah ke hilir dengan pangsa pasar 5% di industri minyak sawit global, hari ini mengumumkan
keberhasilan peningkatan fasilitas pinjaman sindikasi yang signifikan dengan total US$350 juta.
APICAL, yang berkantor pusat di Singapura dengan operasi di Indonesia dan China, berhasil
menyelesaikan fasilitas pinjaman dasar tenor 3 tahun senilai US$350 juta pada Mei 2012 dari
sindikasi 13 bank. Hasil dari fasilitas ini akan digunakan terutama untuk membiayai pembelian dan
penyimpanan produk minyak sawit mentah (CPO) dan/atau minyak sawit (PPO) dari pemasok kami
dan untuk dijual kepada pembeli internasional.
Dipimpin oleh WestLB AG, Singapura, structuring lead arranger dan ABN Amro Bank N.V., Cabang
Singapura, joint mandated lead arranger dan book runner, pinjaman sindikasi juga memanfaatkan
beragam basis bank di kawasan dan Eropa termasuk:
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DZ Bank AG, Deutsche Zentral-Genossenschafts bank
Fubon Bank (Hong Kong) Limited
First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura
Bank Sinopac Company Limited, Cabang Macau
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited Cabang Singapura
Krung Thai Bank Public Company Limited, Cabang Singapura
Bank Internasional Taishin, Cabang Hong Kong
Bank Industri Taiwan, Cabang Hong Kong
Land Bank of Taiwan Co. Ltd., Hong Kong
Bank Ta Chong, Cabang Hsinchu
Bank Bisnis Taiwan, Cabang Hong Kong

Dato’ Yeo How, President APICAL Group Limited mengatakan, “APICAL optimis dengan bisnis
pemurnian CPO di Indonesia yang didukung oleh permintaan global yang kuat. Kami terus melihat
peluang ekspansi. Kapasitas penyulingan CPO kami diharapkan dapat ditingkatkan dari 1,7 juta ton
per tahun menjadi 2,7 juta ton per tahun pada akhir tahun 2012. Kami senang dengan sindikasi yang
dipimpin oleh ABN AMRO dan kami mengharapkan para bankir kami untuk dukungan kuat mereka
yang berkelanjutan seiring kami mengembangkan bisnis kami.”
Ibu Jacqueline Chang (Managing Director Commodities – Energy, Commodities & Transportation)
dari ABN AMRO Bank NV Cabang Singapura menambahkan, “ABN AMRO telah melayani APICAL
sejak tahun 2006. Kami senang menjadi Mandated Lead Arranger dalam kesepakatan APICAL dengan
partisipasi $100 juta serta agen fasilitas untuk kesepakatan itu. Kami tentu berharap untuk lebih
memperdalam hubungan kami dengan APICAL."
Tentang APICAL
APICAL adalah pemain menengah ke hilir utama dalam industri kelapa sawit yang beroperasi di
Indonesia dan Cina. Ini terlibat dalam sumber, pemurnian, distribusi merchandising dan

perdagangan minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya. Model bisnis perusahaan dibangun di
atas jaringan sumber CPO yang andal dan luas, integrasi penuh aset kilang primer dan sekunder yang
efisien, serta saluran logistik yang efisien untuk memberikan produk berkualitas kepada pelanggan
yang beragam, mulai dari rumah perdagangan internasional hingga pembeli industri lokal.
Anak perusahaan perdagangan APICAL, AAA Oils and Fats Pte Ltd (AAAOF) adalah perusahaan
Singapura pertama yang diakui sebagai anggota International Sustainability & Carbon Certification
(ISCC). AAAOF menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada tahun 2011.
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