PRESS RELEASE
GREEN PROPERTY AWARD 2013 UNTUK SENTUL CITY
Untuk kelima kalinya sejak tahun 2009, majalah Housing Estate telah menganugerahi Green Property
Awards kepada para developer properti yang dinilai berhasil dalam menerapkan konsep
pengembangan yang ramah lingkungan. Tahun ini, PT Sentul City Tbk menerima penghargaan
tersebut untuk dua kategori prestisius yaitu Green Open Space dan Green Planning & Design.
Sentul City menerima kedua penghargaan tersebut berdasarkan strategi Perseroan yang
mengalokasikan Ruang Terbuka Hijau sebesar 55% - 60% dari total area pengembangan. Sentul City
juga dianggap telah berhasil dalam menerapkan konsep perumahan yang hemat energi dan
konstruksi bangunan yang mengikuti kontur tanah alami sehingga meminimalisir dampak buruk ke
alam sekitar. Konsep yang sama juga diaplikasikan terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas
yang ada dan merupakan keunggulan kompetitif Perseroan dibandingkan dengan para developer
properti lainnya.
Selain Green Property Award, majalah Housing Estate juga menganugerahi Sentul City dengan
Housing Estate Favorite Residential Award. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas
performa marketing sales Perseroan yang luar biasa di tahun ini.
Penghargaan ini membuktikan bahwa strategi pengembangan Sentul City yang berorientasikan pada
pembangunan kota yang bersinergi dengan alam untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik
sudah tepat dan diapresiasi oleh pasar. Perseroan akan terus melanjutkan strategi ini secara
berkelanjutan dan memperkuat komitmennya untuk menciptakan konsep ramah lingkungan di
Sentul City.

Mengenai PT Sentul City Tbk
Usaha Sentul City terdiri atas pembangunan township termasuk perumahan, area komersial, hotel,
taman hiburan, rumah sakit dan pengelolaan aset. Perseroan memiliki land bank yang tersisa seluas
1.400 ha dan bersama dengan Sentul Nirwana yang memiliki land bank sekitar 12.000 ha. Perseroan
membidik berbagai segmen pasar dari kelas menengah – menengah bawah sampai kelas menengah
– menengah atas sehingga mampu menawarkan berbagai produk dengan tingkat variasi yang
tinggi.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Investor Relations:
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Fransetya Hutabarat
Sentul City Building
Jln MH. Thamrin Kav 8, Sentul City
+62 21 8792 6555
+62 21 8792 3838
ir@sentulcity.co.id

Jika anda merekomendasikan pihak lain untuk ditambahkan dalam database BKSL, silakan email
berita investor BKSL (ir@sentulcity.co.id ).
Untuk berita yang lebih menyeluruh mengenai BKSL, silakan kunjungi: http://www.sentulcity.co.id

Pesan dan lampiran dalam email ini berisi/memuat tentang informasi rahasia dan juga memuat
informasi khusus yang bersifat legal. Pesan ini ditujukan hanya untuk pihak yang namanya tercantum
sebagai penerima. Apabila anda bukan penerima seperti yang dimaksud dalam pesan ini (atau yang
berhak menerima untuk/atas nama si penerima), anda tidak dibenarkan/diperbolehkan untuk
menggandakan atau memberikan setiap bagian apapun dari pesan ini dan juga lampirannya (dan
seluruh copinya) dan diharapkan untuk menghapusnya secara permanen dari sistem anda serta
menginformasikannya kepada pengirim dengan membalas email ini. Setiap isi dari pesan ini dan juga
lampirannya yang tidak berhubungan dengan bisnis resmi PT Sentul City Tbk. atau anak
perusahaannya harus dianggap tidak dikirim atau didukung oleh PT. Sentul City, Tbk. ataupun anak
perusahaannya. Komunikasi email bukan sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak ada garansi yang
dibuat yang menerangkan bahwa komunikasi email selalu tepat waktu, aman atau bebas dari virus
komputer atau kerusakan/kekurangan lainnya.

