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INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

10. Bukti Tanda Terima

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN PELITA
RABU 6 DESEMBER 2017
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIALSERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan
dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam
puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) Saham atas nama dengan nilai nominal
sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang mewakili sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari
total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah)
setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum
Perdana Saham sebesar Rp70.000.005.000 (tujuh puluh miliar lima ribu Rupiah).
Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat
dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk
hak atas pembagian dividen.
Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai
berikut:
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Marindo Pasifik Indonesia
PT Bahari Istana Alkausar
PT Cakrawala Kharisma Mulia
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
2.500.000.000
250.000.000.000
557.140.000
92.860.000
50.000.000
700.000.000
1.800.000.000

55.714.000.000
9.286.000.000
5.000.000.000
70.000.000.000
180.000.000.000

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, penjatahan
tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI TBK.

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase
penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

Kegiatan Usaha:

b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai
Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada)
dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan; dan

Bergerak dalam bidang industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan)

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih
saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen
Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

Kantor Pusat:
Jl. Krt. Wongsonegoro No.39 Semarang 50186, Jawa Tengah

ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan

Telepon : +62 24 8661860

iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan b, yang bukan merupakan pihak
yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Faksimili: +62 24 8661861
Website: www.pcafoods.com

ii Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Email: cs@pcafoods.com

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang
Ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer
Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti
sebagai berikut:

3 (tiga) Pabrik berlokasi di:

a. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak
yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang
jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

Semarang, Indramayu, dan Makassar

i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang
sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham 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 (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Peserta Program ESA
Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program ESA adalah karyawan
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
• Karyawan perseroan yang berstatus sebagai pegawai tetap
• Masih bekerja sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas
pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Perseroan.
• Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA dan
selama Program ESA berlangsung.
Total jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang akan diikutsertakan dalam Program ESA sebanyak
200 orang. Untuk Saham Penghargaan, pemesanan akan dilakukan oleh karyawan peserta program ESA dan
penyetoran pembayaran atas Saham Penghargaan akan dilakukan oleh Perseroan pada Masa Penawaran
Umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi Sumber Daya Manusia dan
Keuangan.
Ketentuan Program ESA
1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
2. Program ESA merupakan Saham Penghargaan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan;
3. Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan sebagai berikut:
a) Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatan saham
di Bursa Efek Indonesia;
b) Selama masa lock-up bilamana karyawan mengundurkan diri atau diberhentikan maka hak atas
Saham Penghargaan menjadi gugur dan dapat dialokasikan kepada peserta lain yang berhak;
c) Bagi karyawan peserta yang terkena sanksi administrasi pada masa lock-up maka Saham
Penghargaan dinyatakan gugur dan dapat dialokasikan kepada peserta lain yang berhak;
d) Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.
Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak – hak yang sama dengan
pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:
a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
c. Menjalakan hak lainnya berdasarkan UUPT
Biaya sehubungan Program ESA dalam bentuk Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan berupa
pembayaran seluruh harga Saham Penghargaan dalam Program ESA ini. Biaya-biaya yang akan timbul
sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal
dari kas Perseroan yang terdiri dari:
Biaya alokasi Saham Penghargaan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham diperhitungkan dengan
Harga Penawaran Umum sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya
sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
Pajak Penghasilan atas Saham Penghargaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana
program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang
saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh
(full commitment) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

o
o

Total nilai investasi yang direncanakan digunakan oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya
sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah).
Dalam rangka pembelian peralatan, saat ini Perseroan sedang dalam proses menyeleksi
pihak ketiga untuk penjual dan penyedia yang berpotensi untuk dapat bekerjasama dengan
Perseroan untuk pelaksanaan pengadaan peralatan dan renovasi pabrik.

•

Sisanya sebesar 71,90% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, dengan rincian informasi sebagai
berikut:
- Sekitar 20% akan digunakan untuk uang muka pembelian daging dari nelayan dengan skema
berupa (down payment) 35% dari harga kapal nelayan tersebut (yang besarnya sama dengan 20%
dari modal kerja yang akan digunakan Perseroan) kepada penyedia kapal, sedangkan sisa 65% dari
biaya kapal akan didanai melalui perusahaan pembiayaan (multifinance). Posisi Perseroan adalah
sebagai penjamin (avalis) dan pemberi rekomendasi (endorsement) nelayan kepada perusahaan
pembiayaan tersebut. Rencananya Perseroan akan membantu pengadaan sekitar 70 (tujuh puluh)
kapal tangkap dengan spesifikasi berat kapal antara 4 – 5 gross ton beserta alat tangkapnya. Hal ini
bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku Perseroan dan diharapkan dapat menurunkan
harga pokok produk Perseroan. Skema kerja sama antara Perseroan, nelayan, dan multifinance akan
dilakukan Perseroan paling lambat pada 2018.
- Sekitar 80% akan digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, beban
produksi, beban pemasaran, acara pameran, dan lain-lain.
Rencana waktu pelaksanaan untuk masing-masing rencana penggunaan dana di atas dan batas waktu
pelaksanaannya dapat dilihat berikut ini:
• Pengadaan peralatan baru – Rencana pengadaan dilakukan pada kuartal I tahun 2018 dengan target
penyelesaian pada Kuartal III 2018
• Renovasi Pabrik – Rencana kegiatan renovasi pabrik akan mulai dilakukan pada Kuartal I tahun 2018 dan
selesai pada Kuartal II tahun 2018
• Pembangunan Mini Plant – Rencana pembangunan mini plant direncanakan akan dilakukan pada Kuartal
I 2018 dengan target penyelesaian pada Kuartal III 2018
• Pengadaan Kapal tangkap – Rencana pengadaan kapal akan dimulai pada Kuartal I 2018 dengan target
penyelesaian 70 kapal pada Kuartal I tahun 2019
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diperoleh Perseroan tidak mencukupi, maka
Perseroan menggunakan sumber dana yang diperoleh melalui kas internal untuk membiayai modal kerja
Perseroan.
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar
8,49% (delapan koma dua puluh lima persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, dengan rincian
sebagai berikut:
1. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee), biaya jasa penyelenggaraan (management fee), dan biaya jasa
penjualan (selling fee) adalah sebesar 5,36% (lima koma tiga puluh enam persen), dengan rincian sebagai
berikut:
a. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,285% (nol koma dua ratus delapan puluh lima
persen);
b. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 4,79% (empat koma tujuh puluh sembilan
persen);
c. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,285% (nol koma dua ratus delapan puluh lima persen).
2. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,93% (nol koma Sembilan puluh tiga persen),
yang terdiri atas biaya jasa:
a. Akuntan Publik 0,30% (nol koma tiga puluh persen);
b. Konsultan Hukum sebesar 0,56% (nol koma tiga puluh dua persen);
c. Notaris sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen).
3. Biaya Pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya
penyelenggaraan Due Diligence Meeting dan Public Expose, iklan surat kabar, percetakan prospektus dan
formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sebesar 1,96% (satu koma sembilan puluh enam
persen).
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan
seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan
dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember)
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan
menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan
serta arus kas konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian

b. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang
jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak
dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika
terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi,
maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang
termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar
yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan tercatat; dan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui bahwa Perseroan akan
melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Employee Stock Allocation dengan mengalokasikan sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebesar 20.000 (dua puluh ribu) saham kepada karyawannya. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran Umum Perdana
Saham.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

ii. Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada
pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.
12. Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi
Jika para pemesan pegawai Perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah
menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan
secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan afiliasi.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.

PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA

PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN
YANG MENGAKIBATKAN TERHENTINYA PROSES PRODUKSI DAN BERDAMPAK MATERIAL BAGI HASIL OPERASIONAL DAN KINERJA KEUANGAN
PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan
No.IX.A.7.
13. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana
Saham
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya
Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham
untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau
membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
a.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM
INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM
PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH
PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
b.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA
ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”)
Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Prospektus Ringkas Ini Diterbitkan Di Jakarta Pada Tanggal 22 Desember 2017

Perseroan tanggal 31 Agustus 2017 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus
2017 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik Budiman,
Wawan, Pamudji, & Rekan (member of Eura Audit International), auditor independen, yang laporan auditnya
telah ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak. CA. CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371)
pada tanggal 22 November 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu
hal terkait going concern Perseroan, sebagai berikut:
- Perjanjian Hutang tanggal 12 Desember 2017, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah
ditandatangani oleh dan antara Perseroan, selaku Debitur dan PT Strategic Management Services,
Erry Firmansyah, dan Indra Muharam. F, bersama-sama selaku Kreditur (“Perjanjian”). Bahwa dalam
rangka pelaksanaan kegiatan usaha Debitur, Debitur telah memperoleh pinjaman dari Kreditur yang
pada tanggal Perjanjian ini berjumlah sebesar Rp 20.438.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus tiga
puluh delapan juta Rupiah). Perjanjian ini menegaskan hubungan pinjam meminjam antara Para Pihak.
Berdasarkan Perjanjian, pinjaman wajib dibayar kembali oleh Debitur secara bertahap, yaitu dengan 2
(dua) kali pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pelunasan pada tanggal 31 Desember
2021. Pinjaman tidak dikenakan bunga. Perjanjian berlaku sejak tanggal 12 Desember 2017 dan berakhir
pada saat pengembalian pinjaman dari Debitur.

-

Kinerja Keuangan Perseroan;
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan
keterangan mengenai industri pengolahan rajungan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun
pada pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa
mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk
beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan harga pasar saham dengan pendapatan bersih (Price Earning
Ratio) dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan
perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus
berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di
Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

EKUITAS

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari laporan
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Agustus 2017 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016, 2015, dan 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan
(member of Eura Audit International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit
tersebut ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak., CA., CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371)
dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal terkait going concern Perseroan.
(dalam jutaan Rupiah)
31 Agustus

Keterangan

2017

EKUITAS
Modal saham - Nilai nominal saham 31 Agustus
2017, 31 Desember 2016 dan 2015 Rp1.000.000,per saham
Modal dasar masing-masing sebesar 250.000 lembar
saham, 14.286 lembar saham, dan 5.000 lembar
saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016,
2015, dan 2014.
Modal ditempatkan dan disetor penuh masingmasing sebesar 70.000 lembar saham, 14.287
lembar saham dan 5.000 lembar saham pada 31
Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014
Tambahan modal disetor
Defisit
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN
KEPADA
PEMILIK ENTITAS INDUK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
JUMLAH (DEFISIENSI) EKUITAS

31 Desember
2016

2014

2015

2. Pemesan yang Berhak

3. Jumlah Pesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan
yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.
4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
14.286

14.286

5.000

5.000

57.179

1.465

-

-

(402)

(157)

57

(188)

(41.192)

(38.236)

(16.668)

(2.813)

29.871
(2.931)

(22.642)
(3.128)

(11.611)
(3.117)

1.999
17.974

26.940

(25.770)

(14.728)

19.973

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 setelah
memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:
TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada
Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada
tanggal tersebut adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Modal
Saham

Uraian
Posisi Ekuitas menurut
laporan keuangan
konsolidasi pada tanggal 31
Agustus 2017
Perubahan ekuitas setelah
tanggal 31 Agustus 2017 jika
diasumsikan telah terjadi
pada tanggal tersebut:
-Penawaran umum sejumlah
466.666.700 saham
biasa atas nama yang
merupakan saham baru
Perseroan dengan nilai
nominal Rp100,- per saham
dengan Harga Penawaran
Rp150 per saham setelah
dikurangi estimasi biaya
Penawaran Umum yang
ditanggung Perseroan
Posisi ekuitas menurut
laporan keuangan
konsolidasian per tanggal
31 Agustus 2017 setelah
Penawaran Umum
kepada pemegang saham
dilakukan

14.286

Tambahan Penghasilan
Modal
Komprehensif
Disetor
Lain
57.179

(402)

Saldo
Laba/
(Defisit)

Kepentingan Jumlah
NonEkuitas
pengendali

(41.192)

(2.931)

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran
Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. Kolektif No. SP-038/SHM/KSEI/0917 tanggal 9 Oktober 2017
yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat
Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan
dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam
Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham
setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;

2.

Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (‘SKPS’) kepada KSEI sebagai
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam
Penitipan Kolektif;

3.

Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan
memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham
(“FKPS”) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan atas saham - saham dalam penitipan kolektif;

4.

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;

5.

Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

6.

Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan
efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada
saham;

7.

Pembayaran dividen, 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;

26.940

8.

46.667

17.390

-

-

-

64.057

9.

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;
Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI
melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir
Penarikan Efek;

10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif
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;
60.953

74.569

(402)

(41.192)

(2.931)

90.997

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai
dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Berdasarkan dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam akta Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 29 tanggal 29 September 2017 beserta perubahanperubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada
Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham
yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam
puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa
Atas Nama atau setara dengan 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karenanya, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek
mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal
penutupan Masa Penawaran Umum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua perikatan sejenis
baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya antara Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek.
Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan
telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Artha Sekuritas
Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini, secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian
penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk
membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek
dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
Penjamin Emisi

Porsi Penjaminan
Jumlah Saham

11. 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 para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat
dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.
5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

PENJAMINAN EMISI EFEK

No.

1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”). Pemesanan
pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Para
Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dapat diperoleh dari Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada
Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan
pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di alas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah
menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/
Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

Penghasilan komprehensif lain

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Sekitar 28,10% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan, dengan rincian informasi sebagai berikut:
- Sekitar 40% akan digunakan untuk pembelian peralatan baru untuk meningkatkan efisiensi biaya
proses produksi Perseroan khususnya dari pengadaan mesin ice flake, serta meningkatkan kecepatan
produksi karyawan dengan adanya conveyor belt serta otomatisasi mesin penutup kaleng (seamer).
- Sekitar 20% akan digunakan untuk renovasi pabrik Perseroan menjadi pabrik modern serta untuk
meminimalisir pertumbuhan bakteri di dalam ruang proses dengan mengganti lantai ruang proses
pabrik dengan jenis Epoxy.
- Sekitar 40% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru (Mini Plant) di daerah Rembang,
Tuban, Cirebon, Lampung, dan Belitung yang bertujuan sebagai tempat pengukusan dan
pengupasan rajungan sehingga akan menghemat biaya logistik Perseroan dari pembelian lewat
suplier. Selain itu, dengan semakin dekatnya lokasi pendaratan rajungan dengan fasilitas pemasakan
dan pengupasan maka berpotensi dapat meningkatkan mutu daging rajungan yang diperoleh oleh
Perseroan.
o
Berikut ini adalah peralatan yang akan dibeli beserta fasilitas yang akan dibangun oleh
Perseroan.
PT Prima Cakrawala Abadi – Semarang
§ Perbaikan bangunan pabrik dan kantor
§ Mesin – mesin produksi
§ Otomatisasi kegiatan produksi
§ Genset 200 kVa
§ Kendaraan operasional pengambilan bahan baku
§ Kendaraan operasional pengambilan finish good
§ Pembangunan Cooking & Picking Station
§ Pengadaan meja beserta prasarana pengupasan dan pemasakan di mini plant
§ Chill Storage di mini plant
PT Karya Persada Khatulistiwa – Indramayu
§ Perbaikan bangunan pabrik dan kantor
§ Mesin – mesin produksi
§ Otomatisasi kegiatan produksi
§ Genset 200 kVa
§ Kendaraan operasional pengambilan bahan baku
§ Kendaraan operasional pengambilan finish good
§ Pembangunan Cooking & Picking Station
§ Pengadaan meja beserta prasarana pengupasan dan pemasakan di mini plant
§ Chill Storage di mini plant

ii. 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 Saham Yang Terafiliasi.

Sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100
(seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada
Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah Penawaran
Umum secara keseluruhan sebesar Rp70.000.005.000 (tujuh puluh miliar lima ribu Rupiah).

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM PEGAWAI PERSEROAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION/ESA)
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017,
dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta dan Peraturan No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam
suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham jatah pasti dalam bentuk Saham Penghargaan
sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) kepada karyawan Perseroan dari jumlah seluruh saham
yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebesar 20.000 (dua puluh ribu) saham.
Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.
Dalam Program ESA akan dialokasikan kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi (selanjutnya
disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh rapat Direksi
dan dengan menimbang kinerja, sumbangsih peranan masing-masing Peserta Program ESA terhadap
perusahaan. Saham Penghargaan diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada Peserta Program
ESA yang memenuhi kualifikasi, saham dalam Program ESA merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Tujuan utama pelaksanaan Program ESA adalah:
1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (sense of belonging).
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan.
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada
karyawan baru.
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan.

•

Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)
Penjatahan pasti dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan
yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi,
Yayasan, Manajemen & karyawan Perseroan melalui ESA, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun
luar negeri.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma
menjadi sebagai berikut:

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU
EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS)
BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK KECUALI SAHAM
BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I

11. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Artha Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai
dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

i

79,59
13,27
7,14
100,00

Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Setelah Penawaran Umum dan Setelah
Pelaksanaan Program ESA
Pelaksanaan Program ESA
Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nominal
Jumlah
Jumlah Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
(%)
Saham
(Rp)
(%)
Modal Dasar
2.500.000.000 250.000.000.000
2.500.000.000 250.000.000.000
Modal
Ditempatkan dan
Disetor:
PT Marindo Pasifik
557.140.000
55.714.000.000
79,59
557.140.000
55.714.000.000
47,75
Indonesia
PT Bahari Istana
92.860.000
9.286.000.000
13,27
92.860.000
9.286.000.000
7,96
Alkausar
PT Cakrawala
50.000.000
5.000.000.000
7,14
50.000.000
5.000.000.000
4,29
Kharisma Mulia
Masyarakat
466.646.700
46.664.670.000
39,99
ESA
20.000
2.000.000
0,00
Jumlah Modal
Ditempatkan dan
700.000.000
70.000.000.000 100,00 1.166.666.700 116.666.670.000 100,00
Disetor
Jumlah Saham
1.800.000.000 180.000.000.000
1.333.333.300 133.333.330.000
dalam Portepel

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan
menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah
ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda
Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda
Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan
kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian
saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
akan diberikan langsung oleh Perseroan.

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 maksimum (99%) (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang
Ditawarkan dan sisanya (1%) (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

(%)

Sebelum Penawaran Umum
Setelah Penawaran Umum
Nilai Nominal Rp100 per saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Pemegang Saham
Jumlah Nominal
Jumlah Nominal
Jumlah Saham
Jumlah Saham
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
Modal Dasar
2.500.000.000 250.000.000.000
2.500.000.000 250.000.000.000
Modal
Ditempatkan dan
Disetor:
PT Marindo Pasifik
557.140.000
55.714.000.000 79,59
557.140.000
55.714.000.000 47,75
Indonesia
PT Bahari Istana
92.860.000
9.286.000.000 13,27
92.860.000
9.286.000.000
7,96
Alkausar
PT Cakrawala
50.000.000
5.000.000.000
7,14
50.000.000
5.000.000.000
4,29
Kharisma Mulia
Masyarakat
466.666.700
46.666.670.000 40,00
Jumlah Modal
Ditempatkan dan
700.000.000
70.000.000.000 100,00 1.166.666.700 116.666.670.000 100,00
Disetor
Jumlah Saham
1.800.000.000 180.000.000.000
1.333.333.300 133.333.330.000
dalam Portepel

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.

Rp

Persentase

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham
selama jam kerja yang berlaku pada kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek
atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan
hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah
pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan
nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas
serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Para Penjamin Emisi Efek, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan
pembelian saham tidak terpenuhi.
6. Masa Penawaran Awal
Masa Penawaran Awal berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu pada tanggal 6 – 11 Desember 2017.
Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum berlangsung selama 1 (satu) hari kerja, yaitu pada tanggal 22 Desember 2017. Jam
penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah
keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa
Penawaran Umum dengan ketentuan Masa Penawaran Umum tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja.

PT Artha Sekuritas Indonesia

350.505.000

52.575.750.000

75,11%
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PT Lotus Andalan Sekuritas

116.161.700

17.424.255.000

24,89%

Jumlah

466.666.700

70.000.005.000

100,00%

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana
Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding).
Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Para
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp145 sampai dengan Rp155 setiap saham.
Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp150 telah mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah
dilakukan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar
domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:
- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);

1)

lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3
(tiga) Hari Bursa berturut - turut;

2)

Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;

3)

Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang
ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1)

Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
informasi tersebut dalam media massa lainnya;

2)

Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam poin a;

3)

Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat
1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

4)

Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan
wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

14. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh
Para Penjamin Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.
Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.2.
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka
masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada
para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang
pemesanan merupakan tanggung jawab dari Para Penjamin Emisi Efek. Namun apabila pengumuman
penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran,
maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas
nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat
diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Para Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan
diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati
diri.
Untuk pemesan khusus, yaitu karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Direksi dan pemegang saham
utama Perseroan), yang selama Masa Penawaran mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada
Perseroan maksimum sejumlah 10% (sepuluh persen) dari Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada
masyarakat, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran
Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham akan diatur dan
dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut.
Tentang pengembalian uang pemesanan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum
Perdana Saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 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 Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing‐masing, dan harus
diselesaikan dalam waktu selambat‐lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian
tersebut atau penundaan Penawaran Umum; oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawab atas
segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk
denda keterlambatan, apabila ada).
2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
a) Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek selambat‐lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dikembalikan
kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek; maka oleh karenanya Para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak
dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
b) Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah
diterimanya dari Emiten kepada masing‐masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk dikembalikan kepada
para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali uang
pemesanan pembelian (in good funds) dari Perseroan; maka oleh karenanya Perseroan dan Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh
karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan,
apabila ada).
c) Untuk para pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran Penawaran
Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham akan diatur dan dilaksanakan
langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Para Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Emiten tersebut.
d) Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, dan/atau Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan/atau Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda
kepada para pemesan.
Keterlambatan pembayaran atas pengembalian uang kelebihan pemesanan akan disertai dengan ganti rugi
yang akan diperhitungkan dari hari ke-3 (ketiga) sejak berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau
tanggal pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat bunga
Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2% (dua persen) per tahun yang berlaku pada saat itu, untuk setiap hari
keterlambatan.
15.

Penyerahan FKPS Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut
dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.
16.

Lain – Lain

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian
saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan
diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau
memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya
diperkenankan untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh
pihak yang tidak terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.
Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek,
Para Penjamin Emisi efek, dan pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan
dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam
Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS
DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum pada kantor Para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Para
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Artha Sekuritas Indonesia
Equity Tower, Lantai 22 E-F SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telepon : (021) 515 2338
Faksimili : (021) 515 2339
Website : www.arthasekuritas.com

PT Lotus Andalan Sekuritas
Wisma Keiai, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220
Telepon: (021) 5785 1818
Faksimili: (021) 5785 1637
Website : www.lots.co.id

8. Tanggal Penjatahan
Tanggal akhir penjatahan dimana Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan
saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 27 Desember 2017.
9. Syarat-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.
Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:
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Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar
Wisma Bumiputera, Lantai M. Suite 209
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta Selatan, 12190
Telepon : (021) 5260976
Faksimili : (021) 5710968

PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Kantor Cabang Graha Niaga
Atas Nama: PT Artha Sekuritas Indonesia
Nomor Rekening: 800150648200

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. Seluruh pembayaran harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 22 Desember
2017 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta
rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.
Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus (saham penghargaan ESA), pembayaran dilakukan langsung
oleh Perseroan melalui transfer langsung ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Untuk pembayaran
yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro
(LLG) dari bank yang bersangkutan.
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

GERAI PENAWARAN UMUM
Loket Penawaran Umum Saham Perdana
Bank CIMB Niaga Menara Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Senayan Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 52920901
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH
LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN

