KETERBUKAAN INFORMASI ATAS RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)
Keterbukaan informasi (“Keterbukaan Informasi”) ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi
ketentuan Pasal 43A Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebagaimana diubah dengan
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“POJK 14/2019”).
Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham sebagai dasar pelaksanaan
PMTHMETD PT Bank Bukopin Tbk. (“Perseroan”) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 25 Agustus 2020 dan merupakan satu kesatuan dengan keterbukaan
informasi PMTHMETD yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 14 Juli 2020 dan 19 Agustus
2020.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung
jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam
Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah melakukan penilaian yang
wajar, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat
menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau
menyesatkan.
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E-mail: investor.relations@bukopin.co.id
Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD, dalam rangka
perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) POJK 14/2019, dengan menerbitkan
saham baru tanpa HMETD dengan jumlah sebanyak 16.360.578.947 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh
juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham kelas B dengan nilai nominal
Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:
1.

Pelaksanaan PMTHMETD

: 2 September 2020

2.

Pemberitahuan hasil pelaksanaan PMTHMETD

: 4 September 2020

Seluruh saham baru tersebut yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD akan diambil bagian oleh KB Kookmin
Bank Co., Ltd. (“KB Kookmin Bank”) yang mana merupakan bagian satu rangkaian transaksi perubahan
pengendali Perseroan oleh KB Kookmin Bank yang akan menyebabkan KB Kookmin Bank akan menjadi
pemegang saham pengendali tunggal Perseroan yang akan memiliki 67% dari seluruh jumlah saham yang telah
dan akan diterbitkan dalam Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi Perseroan
pada tanggal 14 Juli 2020 dan 19 Agustus 2020.
PMTHMETD akan dilaksanakan dengan harga pelaksanaan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) per saham
secara tunai. Harga pelaksanaan PMTHMETD telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas
Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD yang mana akan menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak
16.360.578.947 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus
empat puluh tujuh) saham kelas B, jumlah modal saham ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan
meningkat dari 16.312.672.247 (enam belas miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua
ratus empat puluh tujuh) saham (yang terbagi 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dan 16.291.334.269 (enam belas miliar dua ratus sembilan
puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan) saham kelas B) menjadi
sebanyak 32.673.251.194 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu
seratus sembilan puluh empat) saham (yang terbagi menjadi 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga
puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dan 32.651.913.216 (tiga puluh dua miliar
enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam belas) saham kelas B).
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