JADWAL DAN TATACARA
PELAKSANAAN PEMBELIAN SAHAM YANG BERPOTENSI ODD-LOT
PT MITRA INVESTINDO TBK
(“Perseroan”)
Dengan ini PT Mitra Investindo Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) manyampaikan informasi
kepada para pemegang saham terkait dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2020 tentang Penggabungan Nilai Nominal
(reverse stock) dari 5 (lima) saham menjadi 2 (dua) saham baik untuk saham Kelas A maupun Kelas
B. Dengan demikian nilai nominal saham Kelas A semula Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham
menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan nilai nominal saham Kelas B semula Rp20,00
(dua puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.
Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan Surat Keputusan No. AHU-0073542.AH.01.02
TAHUN 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberikan
persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Mitra Investindo Tbk sebagaimana
termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH,
M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perseroan sedang dalam proses permohonan persetujuan pencatatan saham hasil Reverse Stock di
Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, sehubungan
dengan itu sebelum pelaksanaan Reverse Stock maka Perseroan dengan ini memberitahukan sebagai
berikut :
PERLAKUAN BAGI SAHAM BERPOTENSI PECAHAN (ODD LOT) DALAM PELAKSANAAN REVERSE
STOCK
a)

Para Pemegang Saham yang berdasarkan kepemiikannya mengakibatkan menjadi kurang dari
1 (satu) satuan perdagangan (odd lot), akan diberikan kesempatan untuk melakukan menjual
saham yang berpotensi odd lot setelah Reverse Stock, dengan pihak yang telah bersepakat
dengan Perseroan untuk menjadi pembeli siaga (stand-by buyer} yakni Mahakarya
Investment Limited dengan harga pembelian atau penjualan sebesar nilai pasar wajar saham
yang akan dinilai oleh Penilai Independen. Perseroan akan mengumumkan jadwal pelaksanaan
pembelian saham dan harga pembelian saham odd-lot setelah Perseroan memperoleh
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

b)

Sesuai butir V.4.5 Peraturan BEI nO. I-A yang mengatur tentang harga pembelian saham Odd
Lot sebagai berikut :
V.4.5.1 Harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum
dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan reverse stock;
atau
V.4.5.2 Harga yang terjadi pada saat pembelian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
V.4.5 . di atas.
Saat ini saham Perseroan sedang dalam dihentikan perdagangannya Bursa Efek Indonesia
sejak tanggal 11 Maret 2019, dengan harga pada penutupan perdagangan sebelum
penghentian perdagangan pada tanggal 11 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 51,- (lima puluh
satu Rupiah) per saham. Dengan demikian harga pembelian yang memiliki potensi odd lot
bilamana dilaksanakan reverse stock dilakukan dengan harga Rp.51,00 (lima puluh satu
Rupiah) per saham.

c.

Mengacu pada ketentuan butir V.4.3 dan pengumuman keterbukaaan informasi yang telah
diumumkan Perseroan pada tanggal 7 September 2020 dan diterbitkan ulang pada tanggal 22
September 2020, maka para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 28 September 2020 yakni 4 (empat) hari bursa setelah keterbukaan
informasi yang diterbitkan ulang, yang berhak untuk mengajukan penjualan saham yang
berpotensi Odd Lot untuk dibeli oleh Mahakarya Investment Limited

d.

Pelaksanaan penjualan saham yang berpotensi odd lot tersebut, yang akan dibeli oleh
Mahakarya Investment Limited dengan mengacu pada ketentuan butir V.4.4 yakni I (satu)
Hari Bursa setelah Bursa mengumumkan laporan penyelenggaraan RUPSLB yang menyetujui
reverse stock dan berlangsung paling singkat 5 (lima) Hari Bursa dengan demikian untuk
periode tanggal 4 s/d 10 Nopember 2020.

JADWAL PENJUALAN SAHAM BERPOTENSI ODD LOT
NO.
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KETERANGAN
Pengumuman Reverse Stock melalui situs web
Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web
Perseroan www.mitra-investindo.com
Tanggal yang Daftar Pemegang Saham yang berhak
untuk melakukan penjualan saham berpotensi Odd
Lot
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
yang menyetujui pengabungan nilai nominal saham
Pengumuman Hasil Keputusan RUPSLB
Pengumuman Bursa Efek Indonesia atas
pelaksanaan Pembelian Saham Odd Lot.
Mulai periode penyampaian kehendak untuk
menjual saham berpotensi pecahan
Periode Penyelesaian Pembayaran pembelian
saham berpotensi Odd Lot

JADWAL WAKTU
22 September 2020

28 September 2020

30 Oktober 2020
3 Nopember 2020
3 Nopember 2020
4 /d 10 Nopember 2020
17 November 2020

TATACARA PENJUALAN SAHAM BERPOTENSI ODD LOT
1.

2.

3.

Berdasarkan pada Daftar Pemegang Saham tanggal 28 September 2020 Biro Administasi efek
Perseroan PT Sinartama Gunita yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl.
MH Thamrin No.51, Jakarta 10350 (selanjutnya disebut BAE) telah melakukan perhitungan
saham yang memiliki potensi Odd Lot. Para pemegang saham dapat menghubungi BAE dan
mengambil konfirmasi jumlah saham yang berpotensi Odd Lot.
Mengingat saham Perseroan masih dihentikan perdagangannya di Bursa Efek Indonesia, maka
Para pemegang saham yang memiliki saham yang berpotensi Odd Lot yang sahamnya
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dapat menginstruksikan perusahaan efek atau bank
kustodian untuk melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif (withdrawal).
Selanjutnya para pemegang saham diminta mengambil formulir penjualan saham berpotensi
Odd-lot yang dilengkapi dengan :
- Identitas pemegang saham (Bukti jatidiri yang masih berlaku untuk perorangan dan
dokumen untuk badan usaha)
- copy bukti withdrawal dalam butir 1 diatas, yang diterbitkan oleh perusahaan efek
dan/atau bank custodian dari system CBest-KSEI
- informasi nomor rekening bank untuk menerima pembayaran harga penjualan saham
berpotensi Odd-Lot tersebut.
dan menyerahkan kepada BAE pada periode 4 Nopember 2020 s/d 10 Nopember 2020

4.

Pembayaran saham berpotensi odd lot yang dijual oleh pemegang saham akan dilakukan oleh
Mahakarya Investment Limited pada tanggal penyelesaian yakni tanggal 17 Nopember 2020.
Dengan ini diinformasikan bilamana Pemegang Saham akibat pelaksanaan Reverse Stock memiliki
saham dibawah 1 (satuan) perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Perseroan akan memberikan
kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pemesanan saham tambahan pada saat
Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
yang akan dilaksanakan Perseroan dengan mengunakan Laporan Keuangan per tanggal 31 Juli 2020
dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut
pada periode penjatahan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD akan diprioritaskan alokasi
kepada para pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD
tersebut, sehingga kepemilikannya menjadi sekurang-kurangnya 1 (satu) Lot yakni 1 (satu) satuan
perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau 100 (seratus) saham pada saat Perseroan melaksanakan
PMHMETD.
Jakarta, 3 Nopember 2020
PT Mitra Investindo Tbk.
Direksi

