
 

 

 

Page 1 

 

Rilis media 

 

DKSH terus berkembang – untuk pertama kalinya, nilai 
penjualan melebihi 11 miliar Swiss Franc – menghasilkan 
kenaikan dividen lebih lanjut 
 

 Penjualan bersih bertumbuh 4,8% pada 2017 menjadi 11.0 miliar Swiss Franc 

 Laba operasi (EBIT) meningkat menjadi 297.0 juta Swiss Franc 

 Laba setelah pajak 213.3 juta Swiss Franc sedikit mengalami peningkatan dari tahun yang lalu 

 Kesuksesan penetrasi pasar dan ekspansi bisnis digital di Indonesia 

 Proposal untuk meningkatkan dividen umum sebesar 10.0% menjadi 1.65 Swiss Franc per 

lembar saham 

 Meningkatnya penjualan bersih dan tingkat pertumbuhan laba yang diharapkan 

 Terdapat dua anggota baru di Dewan Direksi yang masuk dalam usulan pemilihan 
 

Kelompok angka kunci  

(dalam juta Swiss Franc) 

 

2017 2016  in % CHF  in % CER¹ 

Penjualan bersih 11,006.4 10,505.2 4.8% 3.9% 

Laba operasi (EBIT) 297.0 293.0 1.4% 1.3% 

Keuntungan setelah pajak 213.3 213.0 0.1% 0.0% 

Arus Kas Bebas 139.5 128.8 8.3% - 

Dividen biasa (dalam CHF) ² 1.65 1.50 10.0% - 

Jumlah spesialis 31,973 30,318 5.5% - 

¹ Nilai tukar konstan: angka 2017 dikonversi pada nilai tukar 2016 

² Proposal Dewan Direksi 

 

Zurich, Swiss, 5 Februari 2018 - DKSH, penyedia Layanan Ekspansi Pasar terkemuka yang berfokus  di 

Asia, kembali memperbaiki angka kunci yang relevan di tahun 2017. Untuk pertama kalinya, penjualan 

melampaui 11 miliar Swiss Franc. Penjualan bersih bertumbuh sebesar 4,8% dan EBIT meningkat 

sebesar 1,4%. Laba setelah pajak 213.3 juta Swiss Franc sedikit mengalami peningkatan dari tahun yang 

lalu. Berdasarkan kinerja ini, ada kenaikan dividen umum sebesar 10,0% menjadi 1,65 Swiss Franc yang 

akan diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 22 Maret 2018. Dengan demikian DKSH 

membuktikan keyakinannya untuk pertumbuhan lebih lanjut. 

 

Pertumbuhan organik menjadi penyumbang terbesar untuk kenaikan tersebut. DKSH menghasilkan 

pertumbuhan yang kuat di Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar. Selain itu, DKSH memperluas 

kehadiran pasarnya melalui akuisisi. Pada bulan Januari, DKSH mengambil alih distributor perangkat 

medis Kamboja Europ Continents dan pada bulan Maret penyedia pemasaran lapangan IMA di Vietnam. 

Dengan akuisisi strategis PT. Wicaksana, DKSH juga berhasil memasuki pasar Indonesia untuk Unit 

Bisnis Barang Konsumsi dan Pelayanan Kesehatan. 

 

Meski permintaan konsumen di Thailand menurun oleh karena perkembangan situasi politik, Unit Bisnis 

Barang Konsumsi berhasil mempertahankan hasilnya sama seperti tahun yang lalu. Unit Bisnis 

Pelayanan Kesehatan DKSH terus tumbuh dengan kuat dan memperluas kehadirannya sebagai pemain 

terdepan di pasar. Penjualan bersih di Unit Bisnis Bahan Kinerja dan Teknologi melambung karena 

tingginya permintaan akan barang investasi/modal dan bahan baku khusus. 
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Stefan P. Butz, CEO, DKSH mengatakan: "Pada tahun 2017, kami kembali melampaui pencapaian dari 

tahun sebelumnya. Kami melakukan pencapaian ini dalam kurun satu tahun, di tengah perubahan 

kepemimpinan yang berjalan dengan sukses dan tantangan eksternal di beberapa pasar. Sekali lagi, 

model bisnis DKSH terbukti sangat kuat dan terdiversifikasi secara luas. Kami dengan tekun menjalankan 

strategi yang telah terbukti dengan berfokus pada pertumbuhan organik dan mengembangkan peluang 

pertumbuhan baru. Sebagai tambahan, kami melakukan akuisisi yang memberi nilai tambah, 

memperluas jejak digital kami dan terus berinvestasi pada karyawan dan infrastruktur. Kami akan terus 

berada pada jalur ini dan optimis untuk pertumbuhan lebih lanjut di tahun 2018. " 

 

Grup DKSH 

Penjualan bersih konsolidasi pada tahun 2017 meningkat sebesar 4.8% menjadi 11,0 miliar Swiss Franc. 

Pertumbuhan organik 3.7% dan 0.2% dihasilkan oleh akuisisi. Fluktuasi nilai tukar memiliki dampak positif 

sebesar 0.9%. 

 

Laba operasi (EBIT) meningkat menjadi 297.0 juta Swiss Franc. Laba setelah pajak 213.3 juta Swiss 

Franc sedikit mengalami peningkatan dari tahun yang lalu. Arus Kas Bebas bertambah menjadi 139.5 

juta Swiss Franc yang juga bertambah dibandingkan tahun yang lalu. 

 

Sejalan dengan kebijakan pembagian saham yang telah berjalan progresif selama bertahun-tahun, pada 

RUPS di bulan Maret 2018 Dewan Direksi akan mengajukan pembagian dividen umum sebesar 1.65 

Swiss Franc per saham yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0.15 Swiss Franc atau 10.0% dari tahun 

lalu. Total pembayaran dividen umum mencapai 107.3 juta Swiss Franc dan mengalami kenaikan 

dibandingkan 97.6 juta Swiss Franc pada tahun sebelumnya. Tanggal pembayaran dividen, jika disetujui 

oleh RUPS, akan dimulai pada tanggal 28 Maret 2018 (tanggal pencatatan: 27 Maret 2018; tanggal ex-

dividen: 26 Maret 2018). 

 

Barang Konsumsi 

Penjualan bersih di Unit Bisnis Barang Konsumsi sedikit mengalami kontraksi sebesar 3,3% (-3,7% pada 

CER) menjadi 3.6 miliar Swiss Franc. Situasi politik di Thailand melemahkan level konsumsi. Namun, di 

Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar, kami mencapai pertumbuhan yang substansial. 

 

Di tengah pengeluaran biaya set-up yang luar biasa untuk kontrak klien baru, laba operasi (EBIT) sebesar 

105,9 juta CHF berada di level yang sama dengan tahun yang lalu. DKSH terus melakukan restrukturisasi 

pada lini bisnis barang mewah dan berhasil melakukan perbaikan untuk segmen ini dibandingkan tahun 

yang lalu. 

 

Pada bulan Maret, DKSH mengakuisisi IMA, penyedia pemasaran lapangan yang mapan di Vietnam. 

Pada bulan Juli, DKSH memasuki Indonesia dengan mengakuisisi PT Wicaksana, distributor barang 

konsumsi. 

 

Angka Kunci untuk Unit Bisnis 

Barang Konsumsi 

(dalam juta CHF) 

2017 2016  in % CHF  in % CER¹ 

Penjualan bersih 3,643.1 3,768.5 (3.3%) (3.7%) 

Laba operasi (EBIT) 105.9 105.8 0.1% (1.2%) 
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Pelayanan Kesehatan  

Unit Bisnis Pelayanan Kesehatan melaporkan peningkatan penjualan bersih yang substansial sebesar 

10,7% (9,2% pada CER) menjadi 6.1 miliar Swiss Franc dan bertumbuh di Asia Tenggara dan Asia Timur 

(North East). Laba operasi (EBIT) meningkat 9.1% menjadi 146.5 juta Swiss Franc. 

 

Pada bulan Januari, DKSH mengakuisisi spesialis distributor layanan kesehatan Europ Continents. 

Dengan akuisisi ini, DKSH memperkuat kehadiran utamanya di pasar pelayanan kesehatan di Kamboja. 

 

Angka Kunci Unit Bisnis Pelayanan 

Kesehatan 

(dalam juta CHF) 

2017 2016  in % CHF  in % CER¹ 

Penjualan bersih 6,065.8 5,481.5 10.7% 9.2% 

Laba operasi (EBIT) 146.5 134.3 9.1% 9.2% 

 

Bahan Kinerja 

Penjualan bersih di Unit Bisnis Bahan Kinerja berada pada 894.1 juta CHF, naik 2.7% dibandingkan 

tahun 2016 (3.2% pada CER). 

 

Laba operasi (EBIT) 73.2 juta Swiss Franc sedikit mengalami penurunan dari tahun lalu. Pada 2016, 

EBIT mendapat dampak positif dari apresiasi Euro dan Yen. Biaya untuk bahan baku khusus - dikonversi 

ke Euro dan Yen - menurun pada 2016 karena apresiasi mata uang ini, yang menghasilkan laba operasi 

lebih tinggi saat itu. Disesuaikan untuk efek ini, EBIT akan sedikit meningkat di tahun 2017. 

 

Angka Kunci Unit Bisnis Bahan 

Kinerja 

(dalam juta CHF) 

2017 2016  in % CHF  in % CER¹ 

Penjualan bersih 894.1 870.6 2.7% 3.2% 

Laba operasi (EBIT) 73.2 77.0 (4.9%) (3.9%) 

 

Teknologi 

Dengan kenaikan penjualan bersih sebesar 4.9% menjadi 404.2 juta Swiss Franc, EBIT tumbuh secara 

substansial sebesar 8.5% menjadi 23.1 juta Swiss Franc. Khususnya di China, Taiwan, Indonesia dan 

Jepang, unit bisnis ini terus mencatat permintaan yang tinggi akan barang modal dan investasi. 

 

Angka Kunci Unit Bisnis Teknologi 

(dalam juta CHF) 

2017 2016  in % CHF  in % CER¹ 

Penjualan bersih 404.2 385.4 4.9% 4.8% 

Laba operasi (EBIT) 23.1 21.3 8.5% 8.5% 

 

Ulasan 

DKSH mengharapkan perbaikan lebih lanjut di tahun 2018. Semua penggerak pertumbuhan utama masih 

lengkap. Posisi strategis DKSH tetap kuat dan berkelanjutan. Pasar penting Thailand tampaknya 

membaik. Kinerja 32.000 spesialis kami, jaringan pengembangan usaha yang menjanjikan dari klien di 

seluruh dunia dan pembukaan pusat distribusi di Asia akan mendorong ekspansi DKSH. Oleh karena itu, 
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DKSH secara keseluruhan optimis dan mengharapkan peningkatan penjualan bersih dan tingkat 

pertumbuhan laba untuk tahun 2018. 

 

Dewan Direksi 

Dewan Direksi mengusulkan kepada pemegang saham untuk memilih Prof. Dr. Annette G. Köhler dan 

Eunice Zehnder-Lai untuk menjadi anggota Dewan dengan masa jabatan sampai Rapat Umum Tahunan 

2019. Pemilihan akan berlangsung pada Rapat Umum Tahunan perusahaan pada 22 Maret 2018. Saat 

itu, Rainer-Marc Frey tidak akan mencalonkan diri kembali menjadi Dewan Direksi. 

 

"Atas nama seluruh Direksi dan manajemen, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 

Rainer-Marc Frey atas pelayanannya yang sangat dihargai dan kontribusinya yang signifikan sebagai 

direktur selama sepuluh tahun terakhir," kata Dr. Joerg Wolle, Chairman DKSH Group. 

 

Prof. Dr. Annette G. Köhler (warga negara Jerman, 1967) memegang sebuah kursi di bidang akuntansi 

dan audit di Universitas Duisburg-Essen sejak tahun 2005. Sebelumnya, dia telah mengajar akuntansi 

dan audit di beberapa universitas dan juga bekerja sebagai asisten peneliti. dan konsultan manajemen. 

Dia adalah anggota Dewan Pengawas dan Komite Audit HVB UniCredit Bank AG (sejak Mei 2014) dan 

DMG Mori AG (sejak Mei 2017). Dari tahun 2012 sampai 2017, dia adalah anggota Dewan Standar Audit 

dan Penjaminan Internasional (IAASB), New York. Annette G. Köhler meraih gelar Master of Arts di 

bidang Ekonomi dari Wayne State University di Detroit dan Diploma di Economics and Business 

Administration dari University of Augsburg. Dia juga meraih gelar PhD dari University of Cologne dan 

Habilitation dari University of Ulm. 

 

Eunice Zehnder-Lai (warga negara Swiss dan Hong Kong, 1967) adalah CEO IPM (Institut für 

Persönlichkeitsorientiertes Management). Sebelumnya, dia berada di industri jasa keuangan selama 20 

tahun dengan LGT Capital Partners, Goldman Sachs dan Merrill Lynch di New York, London, Hong Kong 

dan Swiss. Dia juga bekerja untuk Procter & Gamble dalam pemasaran dan manajemen merek serta 

Booz & Co dalam konsultasi strategi. Dia adalah anggota Dewan Direksi Geberit Group (sejak 2017) dan 

Asia Society Switzerland (sejak 2016). Eunice Zehnder-Lai meraih gelar Master of Business 

Administration dari Harvard Business School dan gelar Bachelor of Arts dari Harvard University. 

 

Informasi lebih lanjut 

Konferensi media akan berlangsung hari ini pukul 10.30 CET. Siaran langsung dari analis dan panggilan 

investor akan diadakan pada pukul 13.00 CET (dalam bahasa Inggris). Rekaman akan tersedia di situs 

DKSH, bersamaan dengan Laporan Tahunan 2017. 

 

Tentang Grup DKSH 

DKSH adalah penyedia Layanan Ekspansi Pasar terkemuka yang berfokus di Asia. Seperti yang 

dikatakan oleh "Layanan Ekspansi Pasar", DKSH membantu perusahaan dan merek lain untuk 

mengembangkan bisnis mereka di pasar baru atau yang sudah ada. Terdaftar secara publik di SIX Swiss 

Exchange sejak 2012, DKSH adalah perusahaan global yang berkantor pusat di Zurich. Dengan 825 

lokasi bisnis di 37 negara - 800 di antaranya berada di Asia - dan 31.970 staf khusus, DKSH 

menghasilkan penjualan bersih sebesar 11,0 miliar CHF pada tahun 2017. DKSH didirikan pada tahun 

1865. Dengan warisan Swiss yang kuat, perusahaan tersebut memiliki tradisi panjang dalam melakukan 

bisnis di dan dengan Asia serta berakar kuat pada komunitas dan bisnis di seluruh Asia Pasifik. 

 

 

 

 

 

http://www.dksh.com/global-en/home/investors/financial-results-and-presentations
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Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 

 

DKSH Holding Ltd. 

Till Leisner Dominique Nadelhofer 

Head, Group Investor & Media Relations Manager, Group Media Relations 

Phone +41 44 386 7315 Phone +41 44 386 7228 

till.leisner@dksh.com dominique.nadelhofer@dksh.com 
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