
w            

Laporan posisi keuangan 
(dalam jutaan Rupiah)

aset
30 september

2016
(audit)*

31 Desember
2015

(audit)*
2014

(audit)
Kas dan setara kas 43.785 13.868 174.214
Deposito yang dibatasi penggunaannya 150 - -
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga 

- neto 54.113 119.597 206.724
Piutang pembiayaan konsumen

Pihak ketiga - neto 521.885 580.325 510.043
Pihak berelasi 16.791 20.467 -

Tagihan anjak piutang - pihak ketiga - neto 163.590 92.528 52.924
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto 62.848 34.861 30.373
Uang muka dan beban dibayar di muka 7.841 7.882 5.036
Investasi pada entitas asosiasi 29.085 27.325 50.971
Investasi saham 20.251 20.251 -
Aset tetap - neto 65.855 58.749 32.991
Aset pajak tangguhan 3.527 2.356 2.072
Tagihan pajak penghasilan 2.502 - -
Aset lain-lain 5.836 3.514 2.084
Total aset 998.059 981.723 1.067.432

Keterangan:
*disajikan kembali terkait dengan penerbitan kembali laporan dari Penilai Independen

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas
30 september

2016
(audit)*

31 Desember
2015

(audit)*
2014

(audit)*
Utang bank 288.780 229.859 332.509
Beban masih harus dibayar

Pihak ketiga 7.976 4.530 4.095
Pihak berelasi 2.051 4.208 3.476

Utang pajak 1.266 3.266 4.168
Efek utang yang diterbitkan - neto 195.631 229.737 279.139
Liabilitas imbalan kerja karyawan 13.614 10.904 8.909
Total Liabilitas 509.318 482.504 632.296

(dalam jutaan Rupiah)

ekuitas
30 september

2016
(audit)*

31 Desember
2015

(audit)*
2014

(audit)
Modal saham - nilai nominal Rp 100,- per 

saham
Modal dasar - 2.200.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 

1.360.627.100 saham 136.063 136.063 136.063
Tambahan modal disetor - neto 145.575 145.575 145.575
Saldo laba

Telah ditentukan penggunaannya 250 250 250
Belum ditentukan penggunaannya 183.481 193.361 153.248

Penghasilan komprehensif lain
Keuntungan revaluasi aset tetap - neto 

setelah pajak 23.372 23.970 -
Total ekuitas 488.741 499.219 435.136
Total Liabilitas dan ekuitas 998.059 981.723 1.067.432

Keterangan:
*disajikan kembali terkait dengan penerbitan kembali laporan dari Penilai Independen
Laporan LaBa rugi Dan penghasiLan komprehensif Lain  

(dalam jutaan Rupiah)

uraian

30 september 31 Desember

2016
(audit)*

2015
(Tidak 

Diaudit)*

2015
(audit)

2014
(audit)

penghasilan
Pembiayaan konsumen 97.274 107.241 140.518 120.291
Administrasi 61.159 47.183 65.284 62.009
Anjak piutang 18.430 10.191 16.554 3.219
Sewa pembiayaan 4.839 15.488 18.424 34.797
Lain-lain 7.450 3.933 9.158 3.816
Total penghasilan 189.152 184.036 249.938 224.132
Beban usaha
Gaji dan tunjangan 45.045 40.413 52.801 45.595
Keuangan 43.181 50.060 63.968 66.148
Umum dan administrasi 32.057 24.163 38.103 30.856
Kerugian penurunan nilai 30.404 5.959 27.791 11.067
Pemasaran 11.348 8.392 11.227 15.697
Pajak 3.092 - - -
Total Beban usaha 165.127 128.987 193.890 169.363
Laba usaha 24.025 55.049 56.048 54.769
Bagian atas laba (rugi) 

entitas asosiasi - neto 1.755 (1.161) (594) (981)
Laba sebelum Beban 

pajak penghasilan 25.780 53.888 55.454 53.788
Beban Pajak Penghasilan (5.644) (12.309) (13.712) (13.054)
Laba neto periode/ Tahun 
Berjalan 20.136 41.579 41.742 40.734
Penghasilan (Beban) 

Komprehensif Lain
Pos-pos yang tidak akan 

direklasifikasi ke  laba 
rugi periode berikutnya :
Bagian penghasilan 

(beban) 
komprehensif lain 
atas entitas asosiasi 6 - 8 (49)

Pengukuran kembali 
liabilitas imbalan 
kerja karyawan (822) - (2.181) (294)

Keuntungan revaluasi 
aset tetap - - 24.710 -

Efek pajak terkait
Pengukuran kembali 

liabilitas imbalan 
kerja karyawan 206 - 545 74

Keuntungan  
revaluasi aset 
tetap - - (740) -

Bagian penghasilan 
(beban) 
komprehensif 
lain atas entitas 
asosiasi (2) - (2) 12

Total Penghasilan (Beban) 
Komprehensif Lain (612) - 22.340 (257)

Total Laba komprehensif 19.524 41.579 64.082 40.477
Laba neto per saham 

Dasar 14,80 30,56 30,68 40,25
Keterangan:
*disajikan kembali terkait dengan penerbitan kembali laporan dari Penilai Independen

Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga 
yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di 
luar Indonesia; dan

• apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk 
elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank 
Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
- Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank 

Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan 
pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif 
KSEI atas nama pemberi kuasa.

- Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan 
ditandatangani dengan lengkap;

- Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.500,- 
(seribu lima ratus Rupiah) per Sertifikat HMETD atau minimum Rp 25.000,- (dua 
puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% 
(sepuluh persen) per Sertifikat HMETD.

Jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada 
penyimpanankolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS. 
Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat 
dilakukan mulai 20 Maret 2017 hingga  24 Maret 2017 pada hari dan jam kerja (Senin – 
Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).
Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat 
pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang 
tercantum dalam HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi 
oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. 
HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah 
diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.
4. pemesanan pembelian saham Tambahan
Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD 
yang namanya tercantum dalam sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam 
penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya 
dengan cara mengisi FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) 
lembar saham atau kelipatannya.
1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan 

saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan 
kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan 
dokumen sebagai berikut:
a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank 

Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham 
tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam 
penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan 
dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi 
Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan 
Hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke 
rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap 
untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;

f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar 
maksimum Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif 
Saham atau minimum Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.

2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan 
FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Instruksi pelaksanaan asli (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan 

melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus 
bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan 
haknya melalui sistem C-BEST);

b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap 
untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke 
rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar 
maksimum Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif 
Saham atau minimum Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD. Pembayaran atas 
pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima 
pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 24 Maret 2017, dalam 
keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai 
dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan ponalakan pemesanan.

3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan 
menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam 
bentuk script, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota 
Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank 

Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham 
tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam 
penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan 
dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi 
Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan 
Hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke 
rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. penjatahan pemesanan saham Tambahan Dalam puT ii
Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 30 Maret 2017 
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termsuk pemesanan saham tambahan 

tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh 
pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;

b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan 
melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada 
pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan system 
penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah 
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan 
saham tambahan;

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK 
mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT IV ini sesuai POJK 
No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari 
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman 
Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham 
Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan terakhir.
6. persyaratan pembayaran 
Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan 
pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam 
mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro dan 
pemindahbukuan atau transfer dengan mencatumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau 
Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

pT Bank Central asia Tbk
kantor Cabang utama sudirman

no. rekening : 0353215199
atas nama: Batavia prosperindo finance pT

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat 
pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian 
saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau 
pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal 
penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in 
good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham 
tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut 
harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas 
paling lambat tanggal 29 Maret 2017. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka 
pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham 
yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.
7. Bukti Tanda Terima pemesanan pembelian saham
Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama 
Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan 
saham yang merukapan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai 
bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat 
konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui 
Pemegang Rekening KSEI.
8. pembatalan pemesanan saham
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara 
keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai 
pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman 
penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan 
saham antara lain:
1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/

syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan 
Prospektus;

2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.
9. pengembalian uang pemesanan
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham 
tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan 
mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah 
dengan menggunakan LLG/transfer ataupun pemindahbukuan ke rekening pemegang 
saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian 
uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah 
tanggal penjatahan, yaitu tanggal  3 April 2017.

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung 
berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari perbankan yang 
berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan 
pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh 
pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan.
10. penyerahan saham hasil pelaksanaan hmeTD dan pengkreditan ke rekening 

efek
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai 
dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari 
Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran 
telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan 
diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja 
setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima 
dengan baik (in good fund) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan 
saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara 
elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah 
proses alokasi.
11. alokasi Terhadap hmeTD yang Tidak Dilaksanakan
Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka 
berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Sutan Agri akan bertindak sebagai Pembeli 
Siaga dalam PUT II Perseroan wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT II Perseroan.

penYeBarLuasan prospekTus Dan formuLir pemesanan 
pemBeLian saham

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui iklan 
di 1 (satu) surat kabar.
1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di 

KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota 
Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) 
hari kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak 
atas HMETD, yaitu tanggal 16 Maret 2017. Prospektus, FPPS Tambahan dan 
formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek 
Perseroan dan dapat diperoleh pemegang saham dari masing-masing Anggota 
Bursa atau Bank Kustodiannya.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan 
kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama 
pemegang saham. 

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi 
(Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat 
Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 17 Maret 2017 dengan 
menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan 
fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE 
Perseroan:

pT aDimiTra Jasa korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III F3 No.5

Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 2936 5287 / 98, (021) 2974 - 5222 / 5824

Faksimili: (021) 2928 9961

Apabila sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 pemegang saham Perseroan yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Maret 2017 belum 
mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan 
tidak menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian 
yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun Biro Administrasi 
Efek, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

rasio keuangan penTing
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

uraian
30 september 31 Desember
2016 2015 2015 2014

rasio pertumbuhan
Aset 1,66 19,31 (8,01) 33,59
Liabilitas 5,56 (11,39) (23,69) 9,32
Ekuitas (2,10)* 95,45 14,73* 97,19
Penghasilan 2,77 12,91 11,51 7,58
Beban 28,03 2,45 14,48 4,66
Laba Komprehensif (53,13) 47,44 58,84 8,83
rasio keuangan
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan 10,65* 22,59 16,70 18,17
Marjin Laba Komprehensif 10,32* 22,59 25,64* 18,06
Imbal Hasil Rata-Rata Aset (ROAA) 1,31 2,79 4,24 2,76
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROAE) 3,94 8,41 13,76 12,34
Gearing Ratio (x) 0,99 1,06 0,92 1,41
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (x) 1,04 1,12 0,97 1,45
Total Liabilitas terhadap Total Aset (x) 0,51 0,53 0,49 0,59
Debt Ratio (x) 0,49 0,50 0,54 0,57
Financing to Asset ratio (x) 0,99 1,07 1,07 1,39
Total Ekuitas terhadap Total Modal Disetor (x) 1,74 1,69 1,77 1,55

Keterangan:
*disajikan kembali terkait dengan penerbitan kembali laporan dari Penilai Independen
rasio keuangan di perjanjian kredit atau kewajiban Lainnya dan pemenuhannya

rasio keuangan di perjanjian kredit atau kewajiban 
Lainnya

rasio keuangan 
perseroan pada tanggal

30 september 2016

Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas 
(maksimal 8 : 1)

1,04

NPL (maksimal 3%) 1,6%

TaTa Cara pemesanan saham
Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pelaksana Pengelola 
Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam 
Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum 
Terbatas II PT Batavia Prosperindo Finance Tbk No. 4 tanggal 4 Januari 2017, dibuat 
dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta.
Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham: 
1. pemesan yang Berhak
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“Dps”) 
Perseroan pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham 
dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 613 (enam ratus tiga belas) saham yang 
namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 
1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham 
baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 284,- (dua ratus delapan puluh empat Rupiah) setiap 
saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.
Pemesanan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu 
Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD 
tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, 
atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang 
HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. 
Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau 
Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM 
dan Peraturan Pelaksanaannya.
2.	 Distribusi	Sertifikat	Bukti	HMETD
a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di 

KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI 
melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI 
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang 
berhak atas HMETD, yaitu 17 Maret 2017.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam sistem Penitipan 
Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat), Perseroan akan menerbitkan Sertifikat 
HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang 
saham non Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham 
yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS 
Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai 
tanggal 17 Maret 2017. Para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak 
ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya 
serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak 
ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.
3. pendaftaran / pelaksanaan hmeTD
Para Pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan 
melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di 
Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank 
Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank 
Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem 
C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan 
institusi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai 
berikut:
- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi 

pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek 

pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam 
Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran 
pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.
Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek 
pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham 
hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau Registrar selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan 
dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.
Para Pemegang saham baik Inonesia maupun non – Indonesia yang belum mencatatkan 
sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya harus 
mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, 
yaitu:

pT aDimiTra Jasa korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III F3 No.5

Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 2936 5287 / 98, (021) 2974 - 5222 / 5824

Faksimili: (021) 2928 9961
Dengan membawa dokumen sebagai berikut:
• Asli Serifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
• Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan /giro/cek/tunai ke rekening 

Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
• Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi 

Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan 
Hukum);

• Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) 
dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. 

pT Batavia prosperindo finance Tbk
kegiatan usaha:

Bergerak Sebagai Perusahaan Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

kantor pusat: 
Gedung Chase Plaza Lantai 12 &15

Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: (021) 520 0434, Fax: (021) 520 9160

Website : www.bpfi.co.id

kantor operasional:
Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 2 kantor perwakilan

 dan 50 kantor cabang yang tersebar di pulau 
Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan Papua

penaWaran umum TerBaTas ii pT BaTaVia prosperinDo finanCe TBk Tahun 2017 (“puT ii”)
kepaDa para pemegang saham perseroan DaLam rangka penerBiTan hak memesan efek TerLeBih DahuLu (“hmeTD”)

Sebanyak 221.962.000 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 14,03% (empat 
belas koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham 
yang ditawarkan dengan harga Rp 284,- (dua ratus delapan puluh empat Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 63.037.208.000,- 
(enam puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang 
berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (”BEI”). Setiap pemegang 613 (enam ratus tiga belas) saham yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (”DPS”) Perseroan pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 16.15 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana 
setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan 
pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/
POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan 
hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai 
tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan 
tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang teleh disetor penuh lainnya 
memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham (”RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.
PT Batavia Prosperindo Makmur (”BPM”) sebagai Pemegang Saham Utama telah menyatakan akan mengalihkan seluruhnya haknya dalam PUT II 
ini kepada Sutan Agri Resources Pte Ltd (“Sutan Agri”). BPM telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat HMETD dengan Sutan Agri pada 
tanggal 4 Januari 2017. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya dalam PUT II ini.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan 
kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti 
HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

apaBiLa seTeLah aLokasi pemesanan saham TamBahan, masih TerDapaT sisa saham maka BerDasarkan perJanJian 
pemBeLian sisa saham, suTan agri Yang BerTinDak seBagai pemBeLi siaga DaLam puT ii perseroan WaJiB memBeLi 
seLuruh sisa saham DaLam puT ii perseroan hingga seBanYak-BanYaknYa 221.962.000 (Dua raTus Dua puLuh saTu 
JuTa semBiLan raTus enam puLuh Dua riBu) LemBar saham aTau seBanYak-BanYaknYa seniLai rp 63.037.208.000,- (enam 
puLuh Tiga miLiar Tiga puLuh JuTa Dua raTus DeLapan riBu rupiah).

hmeTD DapaT DiperDagangkan Baik Di DaLam maupun Di Luar Bursa efek inDonesia muLai TanggaL 20 mareT 2017 
sampai Dengan    TanggaL 24 mareT 2017. penCaTaTan aTas saham Yang DiTaWarkan ini seLuruhnYa DiLakukan Di 
Bursa efek inDonesia paDa TanggaL 20 mareT 2017. TanggaL Terakhir peLaksanaan hmeTD aDaLah TanggaL 24 
mareT 2017 Dimana hak Yang TiDak DiLaksanakan paDa TanggaL TerseBuT TiDak BerLaku Lagi.

DaLam haL pemegang saham memiLiki hmeTD DaLam BenTuk peCahan, sesuai Dengan peraTuran oJk no. 32/
poJk.04/2015 pasaL 33 TenTang hmeTD, maka akan DiperLakukan pemBuLaTan ke BaWah. peCahan hmeTD TerseBuT 
WaJiB DiJuaL oLeh perseroan Dan hasiL penJuaLannYa Dimasukan ke DaLam rekening perseroan.

puT ii ini menJaDi efekTif seTeLah pernYaTaan penDafTaran Yang Disampaikan oLeh perseroan kepaDa oJk DaLam 
rangka puT ii TeLah menJaDi efekTif. DaLam haL pernYaTaan efekTif TiDak DiperoLeh, maka segaLa kegiaTan Dan/
aTau TinDakan Lain Berupa apapun Juga Yang TeLah DiLaksanakan Dan/aTau DirenCanakan oLeh perseroan DaLam 
rangka penerBiTan hmeTD sesuai Dengan JaDWaL TerseBuT DiaTas maupun Di DaLam prospekTus ini aTau Dokumen 
Lain Yang BerhuBungan Dengan renCana puT ii Dianggap TiDak pernah aDa.

risiko uTama Yang DihaDapi perseroan aDaLah risiko kreDiT, Dimana DeBiTur TiDak mampu unTuk memBaYar 
kemBaLi fasiLiTas pemBiaYaan Yang DiBerikan, Baik pokok pinJaman maupun BunganYa aTau keDuanYa. risiko 
ini TimBuL Jika sTrukTur pemBiaYaan kreDiT, keLaYakan konsumen Dan piuTang TiDak DikeLoLa seCara haTi-haTi 
sehingga menYeBaBkan keTiDakLanCaran pemBaYaran angsuran Dari konsumen Yang DapaT mengganggu 
kinerJa perseroan seCara keseLuruhan. risiko LainnYa DapaT DiBaCa paDa keTerangan TenTang fakTor risiko 
DaLam prospekTus.

penTing unTuk DiperhaTikan
pemegang saham Yang TiDak meLaksanakan haknYa DaLam puT ii akan mengaLami penurunan persenTase 
kepemiLikan saham (DiLusi) YaiTu maksimum 14,03% (empaT BeLas koma noL Tiga persen).

perseroan TiDak menerBiTkan suraT koLekTif saham hasiL penaWaran umum ini, TeTapi saham-saham TerseBuT 
akan DiDisTriBusikan seCara eLekTronik Yang akan DiaDminisTrasikan DaLam peniTipan koLekTif Di pT kusToDian 
senTraL efek inDonesia (“ksei”).

risiko Yang DihaDapi inVesTor aDaLah TiDak LikuiDnYa saham Yang DiTaWarkan paDa penaWaran umum TerBaTas ii 
ini Yang anTara Lain DiseBaBkan oLeh TerBaTasnYa JumLah pemegang saham perseroan.

informasi Tambahan Dan/atau perbaikan atas prospektus ringkas  
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 maret 2017

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS
PROSPEKTUS RINGKAS

JaDWaL semenTara

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 19 Desember 2016
Tanggal Efektif : 6 Maret 2017
Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 13 Maret 2017
- Pasar Tunai : 16 Maret 2017
Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 14 Maret 2017
- Pasar Tunai 17 Maret 2017
Tanggal Akhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham 
(DPS) yang berhak atas HMETD : 16 Maret 2017
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 17 Maret 2017
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) : 20 Maret 2017
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI : 20 – 24 Maret 2017
Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 22 – 29 Maret 2017
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 29 Maret 2017
Tanggal Penjatahan Saham : 30 Maret 2017
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan : 31 Maret 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham 
Tambahan : 3 April 2017

penaWaran umum TerBaTas ii
Sebanyak 221.962.000 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua 
ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 14,03% (empat belas koma nol tiga persen) 
dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal 
Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 284,- (dua 
ratus delapan puluh empat Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 
63.037.208.000,- (enam puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu 
Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal 
dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 613 (enam ratus tiga belas) 
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada 
tanggal 16 Maret 2017 pukul 16.15 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 
1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham 
baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. 
Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan 
Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015, maka akan diperlakukan pembulatan 
ke bawah, dan atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil 
penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI 
dan dilaksanakan selama 5 hari kerja mulai tanggal 20 - 24 Maret 2017. HMETD yang 
tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT II ini dibandingkan dengan kedudukan 
saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam 
segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam 
RUPS, hak atas pebagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. 
PT Batavia Prosperindo Makmur (”BPM”) sebagai Pemegang Saham Utama telah 
menyatakan akan mengalihkan seluruhnya haknya dalam PUT II ini kepada Sutan Agri 
Resources Pte Ltd (“Sutan Agri”). BPM telah menandatangani Perjanjian Jual Beli 
Bersyarat HMETD dengan Sutan Agri pada tanggal 4 Januari 2017.PT Batavia Prosperindo 
Internasional Tbk telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya dalam PUT II ini.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh 
pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik 
lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam 
Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara 
proportional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan 
saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian 
Sisa Saham No. 3 tanggal 4 Januari 2017, Sutan Agri akan bertindak sebagai Pembeli 
Siaga dalam PUT II Perseroan.  Pembeli Siaga wajib membeli seluruh sisa saham dalam 
PUT II Perseroan hingga sebanyak-banyaknya 221.962.000 (dua ratus dua puluh satu 
juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai 
Rp 63.037.208.000,- (enam puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu 
Rupiah).
keterangan Tentang hmeTD
Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang 
akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat 
diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun di luar Bursa.
1. penerima hmeTD Yang Berhak
 Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS 

Perseroan pada tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB berhak 
untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 613 (enam ratus tiga 
belas) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 HMETD 
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan 
nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan 
sebesar Rp 284,- (dua ratus delapan puluh empat Rupiah) per saham.

2. pemegang hmeTD Yang sah
 Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat 

dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan 
efek/bank kustodian pada tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB, 
dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; 
atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum 
di dalam di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan 
akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya 
tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode 
perdagangan HMETD.

3.	 Perdagangan	Sertifikat	Bukti	HMETD
 Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya 

selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 20 – 24 
Maret 2017.

 Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan 
bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI serta peraturan KSEI. 
Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, 
sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi atau 
penasehat professional lainnya.

 HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di 
BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa 
diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan 
melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek 
atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. 

 Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan 
pemindahtangan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD 
atau calon pemegang HMETD.

 Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan 
perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang 
tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan 
berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan 
pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta 
Automated Trading System (“JATS”), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai 
dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan 
pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-
lambatnya 16.15 WIB.

 Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat 
melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk hmeTD
Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan yaitu:
a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem 

Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD 
yang mencatumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang 
dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta 
kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan 
jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain 
yang diperlukan.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di 
KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan 
melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian 
atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. 

5.	 Permohonan	Pemecahan	Sertifikat	Bukti	HMETD
 Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan 

sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, 
maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan 
pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan memberikan kepada BAE untuk mendapatkan 
pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. 
Pemegang HMETD dapat melakukan  pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 
20 Maret – 24 Maret 2017.

6. nilai hmeTD
 Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-

beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan 
dan penawaran dari pasar yang ada.

 Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara 
untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai 
HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. 
Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk 
menghitung nilai HMETD.
Asumsi:
Diasumsikan harga pasar per saham =  Rp a
Harga saham PUT II =  Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II =  A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I  I =  R

Harga teoritis saham baru ex HMETD =  (Rp a x A) + (Rp r x R)
               (A + R)
 =  Rp X
Harga HMETD per saham =  Rp X – Rp r

7.	 Penggunaan	Sertifikat	Bukti	HMETD
 Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada 

pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan 
bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan 
untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan 
uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk 
fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif 
KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI dan Bank Kustodiannya.

8. pecahan hmeTD
 Berdasarkan Peraturan OJK No.32 Tahun 2015 tentang HMETD bahwa dalam hal 

pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan 
saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke 
dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain hmeTD
 Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 

Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas 
pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD 
atau calon pemegang HMETD.

renCana penggunaan Dana Yang DiperoLeh Dari           
hasiL puT ii

Seluruh dana yang diperoleh dari PUT II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, 
seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:
1. Sekitar 91,66% akan digunakan untuk membayar Pengalihan Aset Bersih Yang 

Disetujui dalam rangka pengambilalihan yang dilakukan Perseroan terhadap piutang 
pembiayaan konsumen, piutang dari jaminan dan utang bank dari PT Magna Finance 
Tbk (“magna”).

2. Sekitar 8,34% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Pengambilalihan yang dilakukan Perseroan terhadap piutang pembiayaan konsumen, 
piutang dari jaminan dan utang bank dari PT Magna Finance Tbk termasuk dalam Transaksi 
Material sebagimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan 
Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-
614/BL/2011 tanggal 28 November 2011. Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (“rupsLB”) pada 16 Februari 2017. RUPSLB Perseroan 
telah menyetujui pengambilalihan yang dilakukan Perseroan terhadap piutang pembiayaan 
konsumen, piutang dari jaminan dan utang bank dari Magna.

ikhTisar DaTa keuangan penTing
Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya 
diambil dari Laporan Keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit 
oleh Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, 
Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan pendapat Wajar 
Tanpa Modifikasian dan laporan keuangan Perseroan dan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Akuntan Publik Meilyn Soetiono, S.E., Ak., 
CPA dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe 
Horwath International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dalam laporannya 
masing-masing tertanggal 16 Februari 2017, 30 Mei 2016 dan 19 Maret 2015.
Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:

per Tanggal kantor akuntan publik partner

30 September 2016 Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo 
& Rekan (Member Crowe Horwath 
International)

Juninho Widjaja, CPA

31 Desember 2015 Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo 
& Rekan (Member Crowe Horwath 
International)

Juninho Widjaja, CPA

31 Desember 2014 Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 
(Member Crowe Horwath International)

Meilyn Soetiono SE. 
Ak.CPA


