PENGUMUMAN
KETERBUKAAN INFORMASI
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk
1.

Tanggal kejadian

23 Oktober 2018

2.

Jenis Informasi atau Fakta Material
Uraian Informasi/Fakta

Informasi atau Fakta Material lainnya

3.

1.

Perseroan melaksanakan Penambahan Modal Dengan
Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
(“PMHEMTD I”) dengan menawarkan sebanyakbanyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta
lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima
puluh enam) saham biasa Seri B atas nama (“Saham
Baru”), dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima
puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyakbanyaknya 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen)
dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah
PMHMETD I. Setiap pemegang 5 (lima) saham biasa Seri
A atas nama (“Saham Lama”) yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10
Oktober 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu)
HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan
hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1
(satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,(empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar
penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan
Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima
Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyakbanyaknya Rp105.831.942.400,- (seratus lima miliar
delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat
puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

2.

Atas PMHEMTD I tersebut, Perseroan telah menerima
Surat Pernyataan Efektif atas pelaksanaan dengan No. S132/D.04/2018 tertanggal 28 September 2018 mengenai
Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Atas
PMHMETD I yang dilakukan Perseroan tersebut,
Perseroan melaksanakan periode penjatahan dan telah
dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2018.

3.

Atas Pelaksanaan PMHMETD I tersebut, Perseroan telah
menerbitkan Prospektus tertanggal 1 Oktober 2018 (untuk
selanjutnya disebut dengan “Prospektus”). Dimana
disebutkan dalam Prospektus tersebut bahwa PT
Northcliff Indonesia akan melaksanakan sebanyak
212.500.000 HMETD menjadi Saham Baru Perseroan.
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4.

Berdasarkan surat yang diterima dari Biro Administrasi
Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora (untuk
selanjutnya disebut dengan “Adimitra”) pada tanggal 23
Oktober 2018 dengan nomor OPR-492/AJK/102018
perihal Laporan Hasil PUT I IBFN, dilaporkan bahwa:
a. PT Northcliff Indonesia telah melaksanakan sejumlah
167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus
ribu) dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus
Rupiah) sehingga total pelaksanaan yang dilakukan
oleh PT Northcliff Indonesia seluruhnya berjumlah
Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah);
dan
b. Masyarakat pemegang HMETD telah melaksanakan
sebanyak 26.921.968 (dua puluh enam juta sembilan
ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh
delapan) HMETD.

5.

Atas pelaksanaan sebagaimana disebutkan di atas, jumlah
keseluruhan HMETD yang dilaksanakan adalah sebanyak
194.421.968 (seratus sembilan puluh empat juta empat
ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh
delapan) HMETD.

4.

Dampak kejadian, informasi atau Dampak Kejadian atas pelaksanakan HMETD adalah sebagai
fakta material tersebut terhadap berikut:
kegiatan
operasional,
hukum, a. Mengingat penggunaan dana adalah untuk digunakan
kondisi
keuangan,
atau
sebagai modal kerja dalam rangka pembiayaan, maka
kelangsungan usaha Emiten atau
dampak dari tidak terpenuhinya jumlah dana hasil
Perusahaan Publik
pelaksanaan HMTED dibandingkan target yang telah
dicantumkan dalam Prospektus PMHMETD I tidak
berpengaruh secara material terhadap operasional
Perseroan.
b. Selain itu, atas PMHEMTD I yang dilaksanakan sebesar
70.157.888 (tujuh puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu
delapan ratus delapan puluh delapan), akan dimasukan
kembali kedalam saham portepel Perseroan.
c. Selain hal tersebut di atas, tidak terdapat dampak terhadap
kegiatan operasional, bisnis, hukum, kondisi keuangan,
ataupun kelangsungan usaha Perseroan.
d. Selain hal tersebut diatas, tidak terdapat dampak terhadap
kegiatan operasional, bisnis, hukum, kondisi keuangan,
ataupun kelangsungan usaha Perseroan.

5.

Keterangan lain-lain

Tidak terdapat keterangan lainnya.

Jakarta, 25 Oktober 2018
PT Intan Baruprana Finance Tbk
Direksi
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