NEWS RELEASE

APICAL MENDAPATKAN FASILITAS PINJAMAN TERKAIT
KEBERLANJUTAN PERTAMANYA SEBESAR US$750 JUTA
Singapura, 31 Agustus 2021 – Apical Group, agribisnis pengolah minyak kelapa
sawit terkemuka dan anggota perusahaan RGE grup, telah mendapatkan pinjaman
terkait keberlanjutan senilai US$750 juta dari sindikasi pemberi pinjaman. Ini adalah
yang pertama bagi Apical, dan hanya sedikit di industri minyak kelapa sawit, di mana
pinjaman terikat dengan target dan kinerja keberlanjutan.
Pinjaman yang diterbitkan untuk unit Apical, AAA Oils & Fats Pte Ltd dan Apical Middle
East, disusun sebagai fasilitas kredit bergulit dua tahun dan fasilitas pinjaman
berjangka empat tahun. Di bawah fasilitas tersebut, Apical berkomitmen untuk
memenuhi target peningkatan untuk berbagai metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola
(ESG), sebagaimana dinilai oleh Manajemen Sumber Daya Lingkungan, penyedia
konsultasi masalah lingkungan, kesehatan, keselamatan, risiko, dan sosial global yang
berkantor pusat di London.
Andy Cairns, Kepala Global Corporate Finance First Abu Dhabi Bank, Facility Agent,
berkomentar, “Kami mengucapkan selamat kepada Apical atas pencapaian ini. ESG
adalah meningkatkan fokus bagi peminjam dan investor secara global dan sangat
mencerminkan Apical bahwa itu adalah salah satu yang pertama dari Asia, dan dari
perusahaan di sektor industrinya, untuk mencapai ini. Saya yakin bahwa komitmen
untuk berpikiran maju seperti itu untuk mencapai tujuan keberlanjutannya akan
menempatkan Apical secara menguntungkan di masa depan.”
Target tersebut berdasarkan komitmen Apical untuk memastikan rantai pasokan yang
berkelanjutan. Kinerja terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya akan dinilai
setiap tahun pada periode pinjaman, dan insentif diberikan sesuai dengan itu.
Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan
belanja modal Apical Group.
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Direktur Eksekutif Apical, Pratheepan Karunagaran, mengatakan, “Ini adalah tonggak
sejarah bagi Apical dan bukti komitmen dan kepercayaan yang kami miliki dalam
kinerja ESG kami. Semangat untuk peningkatan terus-menerus berakar kuat dalam
budaya perusahaan kami dan kami termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi untuk
mencapai target yang telah ditetapkan. Kami berterima kasih atas antusiasme para
penyandang dana, kami berharap kesuksesan kami akan menjadi katalis dalam
mengembangkan lebih lanjut pembiayaan terkait keberlanjutan di sektor ini.”
Fasilitas pinjaman menerima permintaan yang luar biasa dengan partisipasi dari 22
bank di sembilan negara. Mandate Lead Arrangers dan Bookrunners diantaranya
adalah E.Sun Commercial Bank, Ltd, First Abu Dhabi Bank, Mega International
Commercial Bank Co., Ltd, MUFG Bank, Ltd, Bank Sinopac, dan Taishin International
Bank Co., Ltd.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Apical Corporate Communications
E-mail: corpcomms@apicalgroup.com
Tentang Apical
Group adalah salah satu pengekspor minyakkelapa sawit terbesar di Indonesia,
memiliki dan mengendalikan spektrum yang luas dari rantai nilaibisnis minyak sawit
dari sumber hingga distribusi. Perusahaan ini juga terlibat dalam penyulingan,
pemrosesan, dan perdagangan minyak sawit untukkeperluan domestik dan ekspor
internasional. Operasinya berlokasi di Indonesia, Cina dan Spanyol, dan mencakup
enam kilang, tiga pabrik biodiesel, pabrik kimia oleo, dan pabrik penghancur kernel.
Melalui joint venture, Apical juga memiliki operasi pembiayaan dan distribusi di India,
Pakistan, Filipina, dan Brasil.
Bisnis Apical dibangun di atas jaringan sumber yang luas di Indonesia dengan aset
kilang terintegrasi di lokasi-lokasi strategis. Ini diperkuat oleh saluranlogistik yang
efisien didukung oleh infrastruktur Apical sendiri untuk mengirimkan ke berbagai klien
darirumah perdagangan internasional untuk pembeliindustri lokal. Dengan model
bisnisnya yang unik, Apical telah mampu mengendalikan kualitas produkdan
mengatasi masalah keberlanjutan dan keamananpangan, sambil menjalankan operasi
yang sangatefisien di kilang kelas dunia dan penyimpananterintegrasi serta fasilitas
bulking.
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https://www.apicalgroup.com/
Apical 2020 Sustainability Report
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