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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari
modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel
Perseroan, dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”),
dimana sebanyak 18.000.000 (delapan belas juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 3% (tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan,
dialokasikan dalam rangka program Employee Stock Allocation (“ESA”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran
Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
(”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp222.000.000.000,- (dua ratus dua puluh dua milliar Rupiah Rupiah).
Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Penerbitan seluruh Saham Baru tersebut telah disetujui para pemegang saham Perseroan sebagaimana terdapat pada Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 91 tanggal 22 Maret 2019, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn,.
Notaris di Jakarta Selatan.
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN DALAM PROSPEKTUS.
MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN
EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM – SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN
SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas
PENJAMIN EMISI EFEK

PT Corpus Sekuritas Indonesia, PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Jasa Utama Capital Sekuritas,
PT Inti Fikasa Sekuritas, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk., PT Panin Sekuritas Tbk.,
PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia
Informasi tambahan dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2019
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JADWAL
Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia

:
:
:
:
:
:

27 Juni 2019
1 dan 2 Juli 2019
4 Juli 2019
5 Juli 2019
8 Juli 2019
8 Juli 2019

INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta)
lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan
dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan
kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”), dimana sebanyak 18.000.000 (delapan belas juta) lembar saham
biasa atas nama atau sebanyak 3% (tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dialokasikan dalam rangka program
Employee Stock Allocation (“ESA”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp370,(tiga ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar
Rp222.000.000.000.,- (dua ratus dua puluh dua milliar Rupiah).
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan program ESA dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini,
persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari
modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan
Program ESA.
Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham baru yang berasal dari portepel Perseroan,
serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa
atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas
pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian
Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan
Akta Perseroan No. 56/2019 adalah sebagai berikut:
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Jonathan Tan Kwan Nyan
1.
PT Envy Manajemen Konsultansi
2.
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
3.
Hazmi Bin Hussain
4.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
4.800.000.000
480.000.000.000
720.000.000
459.000.000
13.791.780
7.208.220
1.200.000.000
3.600.000.000

72.000.000.000
42.000.231.000
4.798.079.000
720.822.000
120.000.000.000
360.000.000.000

(%)

60,00
38,25
1,15
0,60
100,00
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Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka secara proforma struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai
berikut:
Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.
Jonathan Tan Kwan Nyan
2.
PT Envy Manajemen Konsultansi
3.
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
4.
Hazmi Bin Hussain
5.
Mayarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

4.800.000.000

480.000.000.000

720.000.000
459.000.000
13.791.780
7.208.220
1.200.000.000

72.000.000.000
45.900.000.000
1.379.178.000
720.822.000
120.000.000.000

3.600.000.000

360.000.000.000

(%)

60,00
38,25
1,15
0,60
100,00

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

4.800.000.000

480.000.000.000

720.000.000
459.000.000
13.791.780
7.208.220
600.000.000
1.800.000.000

72.000.000.000
45.900.000.000
1.379.178.000
720.822.000
60.000.000.000
178.000.000.000

3.000.000.000

300.000.000.000

(%)

42,35
25,50
0,77
0,40
33,33
100,00

ESA
Sesuai dengan SK Direksi Perseroan No. B.009/SKD/ESA/DIR-ET/IV/2019 tentang Program Alokasi Saham Karyawan
(Emmployee Stock Ellocation/ESA) tanggal 1 April 2019, bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Saham
Perdana, Perseroan akan mengadakan Program ESA yang dialokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga
persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya
sejumlah 18.000.000 (delapan belas juta) saham. Sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan
ditawarkan kembali kepada masyarakat.
Program ESA diperuntukkan kepada karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan
Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan
No. IX.A.7, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Program alokasi saham pegawai (ESA) ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari
Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Bersamaan dengan pencatatan saham hasil penawaran umum saham perdana sebesar 600.000.000 (enam ratus
juta) saham biasa atas nama, termasuk Pelaksanaan ESA sebanyak-banyaknya 18.000.000 (delapan belas juta)
saham biasa atas nama, dan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum
Perdana sebesar 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama. Dengan demikian, jumlah
saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta)
saham biasa atas nama dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi
saham akan dipergunakan sebagai berikut:
•
•
•

Sebesar 31,40% (tiga puluh satu koma empat nol persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan usaha
sistem integrasi informatika.
Sebesar 24,56% (dua puluh empat koma lima enam persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan usaha
sistem integrasi telekomunikasi.
Sebesar 2,11% (dua koma satu satu persen) akan digunakan Perseroan untuk Penelitian dan pengembangan
diantaranya untuk Future Product Development dan Existing Product Development:
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•
•

Sebesar Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar Rupiah) atau sebesar 22,84% (dua puluh dua koma
delapan empat persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan
Sisanya sebesar 19,09% (sembilan belas koma nol sembilan persen) akan digunakan Perseroan sebagai modal
kerja antara lain: gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya-biaya umum dan administrasi.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha
Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Maret 2019 atas laporan posisi
keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global)
dengan opini tanpa modifikasian.
Pada tanggal 1 Januari 2019, berdasarkan perjanjian kerjasama ”Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pekan
Olahraga Nasional”, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan software ”Big
Data” dengan PT Zamrud Khatulistiwa Technologi. Total nilai kontrak tersebut sebesar Rp5.010.000.000. Setelah
proses pekerjaan tersebut selesai, PT Zamrud Khatulistiwa Technologi setuju untuk menggunakan jasa Perusahaan
terkait konsultasi dan pengembangan dengan nilai Rp9.517.200.000. Selain itu, PT Zamrud Khatulistiwa Technologi
juga setuju untuk menggunakan jasa Perusahaan terkait perawatan sistem informasinya selama 1 tahun setelah
seluruh pekerjaan untuk pengadaan software dan konsultasi serta pengembangan selesai dengan nilai
Rp4.752.000.000. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun dimulai dari tanggal perjanjian ditandatangani
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
Sesuai license agreement, pada tanggal 11 Januari 2019, Perusahaan bekerjasama dengan Cranium
mengembangkan mesin pengelola transaksi dan pembayaran dalam “Unity Syariah Network”. Beberapa fitur yang
akan diterapkan seperti Transaction Support, Bank Interfaces, Local Network Interfaces, Bill Payment Interface,
Billers API, Fintech API dan Aplikasi Seluler (Android dan IOS). Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun
dimulai dari tanggal perjanjian, dan akan dievaluasi setiap 1 tahun.
Sesuai Akta Notaris No. 03 dari Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., tanggal 21 Januari 2019, Perusahaan menempatkan
investasi sebesar Rp3.500.000.000 (atau setara dengan 70% kepemilikan) ke PT Ritel Global Solusi. Sampai dengan
tanggal 31 Desember 2018, modal yang sudah disetorkan adalah sebesar Rp1.500.000.000
Pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan perjanjian ”Pengadaan Perangkat EDC MPOS” No. 005/PKS/ENVYDINAMIKA/II/2019 dan No. 001/PK-MPOS/DUJ/II/2019, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pekerjaan
pengadaan perangkat ”EDC MPOS” untuk PT Dinamika Utama Jaya sebanyak 4.000 unit dengan total nilai kontrak
sebesar Rp31.680.000.000 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1
tahun dimulai dari tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
Berdasarkan nota kesepahaman “Rencana Proyek Kerjasama Operasi (KSO)” antara Perusahaan dengan PT Jabar
Telematika tanggal 13 Februari 2019, menyetujui untuk membentuk sebuah entitas baru dalam pelaksanaan
proyek untuk pengembangan “Smart Province Jawa Barat” yang meliputi pengembangan “Data Center”, “Smart
Card (Unity)”, “e-Government” dan penyediaan “RFID”. Nota kesepahaman ini berlaku selama 6 bulan sejak
perjanjian tersebut ditandatangani.
Pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan nota kesepahaman No. 05.00/MOU/Jabartel-SJA- ENVY/HK.00JT/II/2019 tentang ”Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Serat Optik di Wilayah Jawa Barat”, antara
Perusahaan, PT Jabar Telematika, dan PT Suryajaya Teknotama, menyetujui rencana kerjasama dalam
melaksanakan peluang bisnis di bidang pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serat optik
di wilayah Jawa Barat. Nota kesepahaman ini berlaku selama 6 bulan sejak perjanjian tersebut ditandatangani.
Pada tanggal 11 Maret 2019, berdasarkan perjanjian kerjasama ”Pekerjaan Pengadaan Hardware dan Lisensi
Software Untuk Pengembangan Platform Keuangan dan Perpajakan” No. 011/PKS/Teknoglobal-ENVY/III/2019,
Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan hardware dan lisensi software untuk
pengembangan platform keuangan dan perpajakan dengan PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi. Total nilai
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kontrak tersebut sebesar Rp80.960.000.000 sesudah Pajak Pertambahan Nilai. Perjanjian ini berlaku dari tanggal
perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 11 Maret 2024.
Pada tanggal 5 April 2019, berdasarkan perjanjian kerjasama ”Penyediaan, Penerapan dan Pemeliharaan Sistem
EnvyCBS” No. 012/PKS/ENVY-DATAGENSIA/IV/2019, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kerjasama
pekerjaan penyediaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem ”EnvyCBS” dengan PT Data Inteligen Indonesia.
Total nilai kontrak tersebut sebesar Rp75.000.000.000 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perjanjian ini
berlaku dari tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.
Sesuai Akta Notaris No. 61 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., tanggal 26 Februari 2019, para pemegang saham
Perusahaan menyetujui beberapa keputusan berikut:
• Perubahan status perubahan Perusahaan dari semula perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup.
• Menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perusahaan sehubungan status Perusahaan menjadi perseroan
tertutup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0033486.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 27 Februari 2019.
Sesuai Akta Notaris No. 56 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2019, para pemegang saham
Perusahaan menyetujui beberapa keputusan berikut:
• Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, dengan mengangkat Ayu
Perwitasari dan Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid sebagai Direktur, serta mengangkat Abdul Aziz Bin Mohd
Yusof sebagai Komisaris independen, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah
sebagai berikut:

•

Dewan Komisaris
Komisaris utama
Komisaris
Komisaris independen
Komisaris independen
Komisaris independen

: Imron Hamzah
: Jonathan Tan Kwan Nyan
: Abdul Aziz Bin Mohd Yusof
: Drs. Anis Baridwan, MBA
: Piter

Direksi
Direktur utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur independen

: Mohd. Sopiyan bin Mohd. Rashdi
: Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid
: Azmel Helmi Bin Hamzah
: Mohammad Za Ed Bin Ramli
: Mahendra, M.Sc
: Ayu Perwitasari
: Lesmono Widodo

Menyetujui pengalihan sebagian saham milik Mohd Sopiyan Bin Mohd Rasdi dan Scan Associates Berhad,
Malaysia, masing-masing sebanyak 34.189.010 lembar saham (atau setara dengan Rp3.418.901.000) dan
sebanyak 4.808.680 lembar saham (atau setara dengan Rp480.868.000) kepada PT Envy Manajemen
Konsultasi.

Sesuai Akta Notaris No. 91 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., tanggal 22 Maret 2019, para pemegang saham
Perusahaan menyetujui beberapa keputusan berikut:
• Rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada
masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status
Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
• Melakukan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000
saham dari total modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal Rp100 per saham.
• Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi
sebanyak-banyaknya 3% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/ dijual kepada masyarakat melalui
Penawaran Umum.
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•

Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka penawaran umum saham kepada
masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019.
Piutang usaha
Sampai dengan tanggal 12 Juni 2019, Perusahaan telah menerima pelunasan piutang usaha dari Goldust Limited,
Malaysia dan PT Pillar Fintech Solusindo masing-masing sebesar Rp27.063.056.768 dan Rp15.200.000.000.

PENJAMINAN EMISI EFEK
Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyetujui
sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Ditawarkan kepada masyarakat sesuai bagian
penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah yang ditawarkan dari Penawaran Umum ini yaitu sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru dan
mengikatkan diri untuk membeli Saham yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa
Penawaran Umum Saham Perdana.
Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah
dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya
bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

TATA CARA PEMESANAN EFEK
1.

Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan
pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus
ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan.
Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak
akan dilayani.
Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi
pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

2.

Pemesan yang berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan
Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember
2011.

3.

Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan
selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.
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4.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran
Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP038/SHM/KSEI/0419 pada tanggal 30 April 2019:
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan
sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut
akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada
tanggal 5 Juli 2019.
2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek,
pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan
(“FKP”).
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang
rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat
konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainya yang
melekat pada Saham.
6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada
Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui
Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang
menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang
menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di
KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan
Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui
Perusahan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas
nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola
saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI
untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai
prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana
FPPS yang bersangkutan diajukan.

5.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham
selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan
(tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:
§
Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi
terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy
paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar
negeri secara lengkap dan jelas;
§
Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
§
Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.
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Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan
pembelian saham diatas tidak terpenuhi.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan efek
melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun
tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan satu
formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesana yang bersangkutan atau sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
6.

Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Juli 2019 pada pukul 10.00 WIB s.d. 12.00
WIB dan 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB.

7.

Tanggal Penjatahan
Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 juli 2019.

8.

Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus
Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan kecuali Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diajukan melalui unit Personalia
Perseroan selama masa penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Ini.

9.

Syarat Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam
mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan
membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu
FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :
PT Bank CIMB NiagaTbk
Cabang Kebon Sirih, Jakarta
Atas Nama : Erdikha Elit Sekuritas
Nomor Rekening : 800137369200
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang
mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai
pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 2 Juli 2019. Apabila
pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan
dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau
pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab
pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat
pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan
otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran
dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank
lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan
menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran
tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung
dengan bilyet giro.
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10. Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan,
tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima
pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda
terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang pemesanan
dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan
pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung
oleh Perseroan oleh unit Personalia.
11. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer
Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat
(pooling) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum Lampiran Keputusan Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment)
dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak 99,00% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan dan sisanya sebanyak 1,00% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).
(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)
Penjatahan pasti dibatasi sebanyak 99% (sembilan puluh Sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan
atau sebesar 594.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta) saham, yang akan dialokasikan namun
tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di dalam
negeri.
Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem
Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:
a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib
memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi pegawai
Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.
c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan :
(i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih
saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen
penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
(ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
(iii) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan
Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)
Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebesar
6.000.000 (enam juta) saham. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan
melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan
prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:
a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 11.
huruf (i) c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan,
maka:
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(i)
(ii)

pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya
dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada
para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11. huruf (I) c menurut jumlah yang
dipesan oleh para pemesan.

b) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada angka 11. huruf (I) c
dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi
pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(i)
dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara
proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
(ii)
dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi
persyaratan berikut ini:
a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa
Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak
mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah
Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan
terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
b) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada
pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A. 7 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa
Penawaran Umum.
Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Perdana
Saham kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A. 7".
12. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum
a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran
Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya
Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.
Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling
lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari
berturut-turut;
b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan;dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang
ditetapkan oleh OJK.
2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam
paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional
paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut
dalam media massa lainnya;
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b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan
uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan
penundaan atau pembatalan tersebut.
b.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali
masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat
8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan
paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang
menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa
Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan
informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan
masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum
dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan
LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian setelah pelaksanaan penjatahan,
pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi ditempat dimana FPPS
yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)
hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan
(termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab
Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannnya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum
tersebut.
2. Apabila hal tersebut terjadi setelah tanggal pembayaran, maka Emiten wajib mengembalikan uang
pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam
waktu 2 (dua) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan penawaran umum.
Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, jika
pengembalian uang pemesanan sebelum tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan menjadi
tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
hari kerja sejak tanggal penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan penawaran umum dan
pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya 1%
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(satu persen) pertahun dari nilai pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja
ke 3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan dan sejak keputusan penundaan masa penawaran umum atau
pembatalan penawaran umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan. Pengembalian uang
pemesanan dianggap terpenuhi jika uang pengembalian telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukkan
kedalan Rekening Efek atas nama pemesan.
Pengembalian uang pemesanan setelah tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan menjadi
tanggung jawab Perseroan dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak
keputusan pembatalan atau penundaan penawaran umum maka pngembalian uang pemesanan tersebut akan
disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya 1% (satu persen) per tahun dari nilai
pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (ketiga) sejak keputusan
pembatalan atau penundaan penawaran umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana
Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan
Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.
14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada
para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di
BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian
saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.
15. Distribusi Saham
Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, saham tersebut diadministrasikan secara elektronik dalam
penitipan kolektif yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyerahan bukti kepemilikan saham pada tanggal
distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 5 Juli 2019 dianggap terpenuhi jika saham dimaksud telah
didistribusikan kepada pemesan atau dimasukkan kedalam sub rekening efek atas nama pemesan di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia.
GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN
Di Prasada Mansion Hotel, Ruang Acacia 1
Jl. l. Komando Raya No.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Pada tanggal 1 dan 2 Juli 2019
Penyebarluasan Prospektus akan dilakukan di Gerai Penawaran Umum pada saat masa penawaran.
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