
 

REDtone International Bhd melantik YAM TUNKU TUN AMINAH BINTI 

SULTAN IBRAHIM ISMAIL sebagai Pengerusi baru 

KUALA LUMPUR (7 Mac): Puteri Sultan Johor YAM Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim 

Ismail, 30, telah dilantik sebagai pengerusi baru bagi pembekal perkhidmatan 

telekomunikasi dan infrastruktur digital bersepadu, REDtone International Bhd, sebuah 

subsidiari Berjaya Corporation Bhd. 

YAM Tunku Tun Aminah menggantikan Datuk Seri Syed Ali Syed Abbas Al Habshee, 

yang melepaskan jawatan  berikutan komitmen dan tanggungjawab lain.  

“Kami amat gembira dan berbangga demi mengalu-alukan YAM Tunku Tun Aminah  

sebagai pengerusi baru REDtone International Bhd. Kami yakin bahawa perlantikan 

YAM Tunku Tun akan berpadan bersama syarikat dengan baik dalam perjalanan kami 

untuk terus berkembang maju sebagai pembekal perkhidmatan telekomunikasi dan 

infrastruktur digital bersepadu terkemuka di negara ini,” REDtone International Bhd 

menambah. 

Buat masa sekarang, YAM Tunku Tun Aminah juga merupakan pengerusi Berjaya 

Waterfront Sdn Bhd. Beliau juga berkhidmat sebagai seorang pengarah dalam beberapa 

syarikat yang lain, termasuk REDtone Network Sdn Bhd, Jauhari Maksima Sdn Bhd, 

Ikatan Jauhari Sdn Bhd dan Iskandar Carrier Sdn Bhd.  

YAM Tunku Tun Aminah adalah seorang graduan Sekolah Kesenian La Salle yang 

berprestij di Singapura.  

Pemerintah Johor DYMM Sultan Ibrahim Ismail merupakan pemegang saham utama 

REDtone International Bhd.  

 
Mengenai  REDtone International Berhad 
REDtone International Berhad adalah subsidiari Berjaya Corporation Berhad. Tersenarai di Bursa 
Malaysia, REDtone ialah peneraju penyedia infrastruktur dan perkhidmatan digital. Sebuah jenama 
tempatan yang dihormati sejak penubuhannya pada 1996, REDtone telah berubah daripada penyedia 
perkhidmatan suara kepada syarikat yang memberikan pelbagai perkhidmatan dalam tiga kategori: (i) 
perkhidmatan telekomunikasi – ia menyediakan perkhidmatan suara dan data kepada kerajaan, 
perusahaan awam dan SME. REDtone adalah satu-satunya penyedia perkhidmatan yang mempunyai 
kepakaran integrasi infrastruktur. Capaiannya terhadap teknologi pada peringkat komuniti turut 
membolehkannya menyediakan perkhidmatan jalur lebar atas permintaan. (ii) perkhidmatan 
rangkaian telekomunikasi terurus – ini termasuk membangunkan, menyelia dan menjalankan operasi 
skala besar hotspot WiFi, stesen utama dan infrastruktur fiber. (iii) perkhidmatan digital industri – ia 
menawarkan perkhidmatan pusat data, Internet of Things (IoT), perkhidmatan awan dan aplikasi serta 
penyelesaian kesihatan kepada syarikat, kerajaan dan industri kesihatan. Untuk maklumat lanjut, sila 
lawati www.redtone.com 


