
TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN 
UMUM TERBATAS II (“PUT II”) DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 

 

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH 
DIUMUMKAN PADA WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 7 APRIL 2021  
 

INFORMASI INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) 
NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA 
OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI 
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. 
 

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 
 

PT SUMMARECON AGUNG TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN 
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. 

 
SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) 

 

 
 

PT SUMMARECON AGUNG Tbk 

Kegiatan Usaha Utama 

Bergerak dalam bidang real estate, yang didukung dan dilakukan melalui  
3 (tiga) unit bisnis yaitu pengembangan properti, investasi dan manajemen properti, serta bisnis rekreasi dan hospitality 

 
Berkedudukan di Kota Jakarta Timur, Indonesia 

Alamat Kantor: 
Plaza Summarecon 

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42  
Jakarta 13210 

Telp. (+62 21) 471 4567 
Fax. (+62 21) 489 2976 

Web : www.summarecon.com  
Email : corp_secretary@summarecon.com  

 
 
 
 

PENAWARAN UMUM  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) II  

PT SUMMARECON AGUNG Tbk (“PUT II”) 
 
 
 

Sebanyak-banyaknya 2.081.786.678 (dua miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan)  Saham Baru atau sebesar 12,6% (dua belas 
koma enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp720,- 
(tujuh ratus dua puluh Rupiah). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.498.886.408.160,- (satu triliun empat ratus 
sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh Rupiah). Setiap pemegang 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) saham 
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal pencatatan pukul 16.00 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, maka 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 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir 
periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Perseroan antara lain 
hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. 

 
Saham Baru dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk 
pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh 
Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. 
 
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan PT Semarop Agung dalam rangka PUT II tertanggal 10 Mei 2021, PT Semarop Agung sebagai pemilik 4.873.915.914 (empat miliar delapan 
ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus empat belas) saham yang mewakili 33,78% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, 
menyatakan bahwa PT Semarop Agung akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterimanya dalam PUT II. 
 
Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT II Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang 
bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan 
dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional 
berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga 
pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel. 
 

 
 

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 9 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL  
15 JUNI 2021. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL  
9 JUNI 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 15 JUNI 2021 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK 
BERLAKU LAGI. 

 

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU DALAM 
JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 12,6% (DUA BELAS KOMA ENAM PERSEN). 

 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU 
MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN. 

 

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT III INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL 
INDONESIA. 

 

PERSEROAN MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT II INI, SAHAM-SAHAM DALAM BENTUK ELEKTRONIK AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK 
YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). 

 

 
Informasi kepada pemegang saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021 
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INDIKASI JADWAL 

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) : 1 April 2021 
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif : 24 Mei 2021 
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum-Right) 
di: 

  

- Pasar Reguler dan Negosiasi : 3 Juni 2021 
- Pasar Tunai : 7 Juni 2021 
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) di:   
- Pasar Reguler dan Negosiasi : 4 Juni 2021 
- Pasar Tunai : 8 Juni 2021 
Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD 
(Recording Date) 

: 7 Juni 2021 

Tanggal Distribusi HMETD : 8 Juni 2021 
Tanggal Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di BEI : 9 Juni 2021 
Periode perdagangan HMETD : 9 - 15 Juni 2021 
Periode pelaksanaan HMETD : 9 - 15 Juni 2021 
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD : 11 - 17 Juni 2021 
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan : 17 Juni 2021 
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan : 18 Juni 2021 
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian 
Saham Tambahan yang tidak terpenuhi 

: 22 Juni 2021 

 

PENAWARAN UMUM TERBATAS II (“PUT II”) 

Dalam rangka pelaksanaan PUT II, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal 
dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 1 April 2021 

dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT II dengan 
penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 3.606.695.420 (tiga miliar enam ratus enam juta enam ratus sembilan 
puluh lima ribu empat ratus dua puluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham 
sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT 
Summarecon Agung Tbk. No. 01 tanggal 1 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. 
Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI pada 
tanggal 5 April 2021, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan. 
 
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT II sebesar sebanyak-banyaknya 2.081.786.678 (dua miliar 
delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru atau 
sebesar 12,6% (dua belas koma enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II 
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp720,- (tujuh ratus dua 
puluh Rupiah). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini adalah sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp1.498.886.408.160,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh 
enam juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh Rupiah). Setiap pemegang 693 (enam ratus Sembilan puluh 
tiga) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal pencatatan 

pukul 16.00 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, maka 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 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 9 Juni 2021 sampai 
dengan tanggal 15 Juni 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan 
tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal 
dengan Saham Lama Perseroan antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas 
pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. 
 
Saham Baru dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan 
saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded 
down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek 
tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. 
 
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari 
Kerja mulai tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan 
dilakukan di BEI mulai pada tanggal 9 Juni 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 15 Juni 2021 
sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. 
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Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan PT Semarop Agung dalam rangka PUT II tertanggal 10 Mei 2021, PT 
Semarop Agung sebagai pemilik 4.873.915.914 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima 
belas ribu sembilan ratus empat belas) saham yang mewakili 33,78% dari jumlah modal yang ditempatkan dan 
disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa PT Semarop Agung akan melaksanakan seluruh HMETD yang 
akan diterimanya dalam PUT II. 
 
Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT II Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak 
seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan 
kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari 
haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru 
yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas 
jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang 
meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah 
yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan 

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 9 Maret 
2021 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE adalah sebagai berikut: 

Modal Saham 14.426.781.680  

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama 
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham 

 

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 25.000.000.000 2.500.000.000.000 
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

1. PT Semarop Agung 4.873.915.914 487.391.591.400 33,78 
2. PT Sinarmegah Jayasentosa 951.576.224 95.157.622.400 6,60 
3. Masyarakat 8.601.289.542 860.128.954.200 59,62 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 14.426.781.680 1.442.678.168.000 100,00 

Saham dalam Portepel 10.573.218.320 1.057.321.832.000  

 

Pada tanggal 1 April 2021, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang telah menyetujui hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.606.695.420 (tiga miliar enam 
ratus enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal 
sebesar Rp100 (seratus rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”), dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar 
Perseroan; 

 
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan 

sehubungan dengan PMHMETD II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II dan harga pelaksanaan 

dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris. 
b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan 

pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD. 
d. Menentukan jadwal PMHMETD II.  
e. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD. 
f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PUT II.  
g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian 

antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga. 
 

3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal 
ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II 
selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) Perseroan, untuk membuat perubahan 
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, 
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan 
tindakan lain yang mungkin diperlukan. 
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Tidak terdapat persetujuan lain yang diperlukan selain RUPSLB yang telah disampaikan diatas.  
 
Pencatatan Saham Baru dan Pengaruh PUT II terhadap Pemegang Saham 

Dengan melakukan PUT II, Perseroan akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 2.081.786.678 (dua miliar delapan 
puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) saham baru dan memperoleh 
dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.498.886.408.160,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar 
delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh Rupiah) yang akan 
dipergunakan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab II Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil 
PUT II. 
 
HMETD akan diberikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemegang saham Perseroan yang tidak 
menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PUT II, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan 
dapat terdilusi maksimal sebesar 12,6% (dua belas koma enam persen).  
 
Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi semua Pemegang Saham 
Perseroan menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru:  
 

Keterangan 

Sebelum PUT II Setelah PUT II 

Jumlah Saham Nilai Nominal  
(Rp100,-/saham) 

(%) Jumlah Saham Nilai Nominal  
(Rp100,-/saham) 

(%) 

Modal Dasar 25.000.000.000 2.500.000.000.000  25.000.000.000 2.500.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh      
1. PT Semarop Agung 4.873.915.914 487.391.591.400 33,78 5.577.222.683 557.722.268.300 33,78 
2. PT Sinarmegah Jayasentosa 951.576.224 95.157.622.400 6,60 1.088.888.810 108.888.881.000 6,60 
3. Masyarakat 8.601.289.542 860.128.954.200 59,62 9.842.456.865 984.245.686.500 59,62 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

14.426.781.680 1.442.678.168.000 100,00 16.508.568.358 1.650.856.835.800 100,00 

Jumlah Saham Dalam Portepel 10.573.218.320 1.057.321.832.000  8.491.431.642 849.143.164.200   

 

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang 
saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali PT Semarop Agung yang akan 
melaksanakan seluruh HMETD miliknya: 
 

Keterangan 

Sebelum PUT II Setelah PUT II 

Jumlah 
wsSaham 

Nilai Nominal  
(Rp100,-/saham) 

(%) Jumlah Saham Nilai Nominal  
(Rp100,-/saham) 

(%) 

Modal Dasar 25.000.000.000 2.500.000.000.000  25.000.000.000 2.500.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh      
1. PT Semarop Agung 4.873.915.914 487.391.591.400 33,78 5.577.222.683 557.722.268.300 36,86 
2. PT Sinarmegah Jayasentosa 951.576.224 95.157.622.400 6,60 951.576.224 95.157.622.400 6,29 
3. Masyarakat 8.601.289.542 860.128.954.200 59,62 8.601.289.542 860.128.954.200 56,85 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

14.426.781.680 1.442.678.168.000 100,00 15.130.088.449 1.513.008.844.963 100,00 

Jumlah Saham Dalam Portepel 10.573.218.320 1.057.321.832.000  9.869.911.551 986.991.155.100   

 
Sehingga jumlah saham tercatat Perseroan setelah PUT II adalah sebanyak-banyaknya sebesar 16.508.568.358 
(enam belas juta lima ratus delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham, 
dengan tambahan saham baru tercatat sebanyak-banyaknya sebesar 2.081.786.678 (dua miliar delapan puluh satu 
juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru atau sebesar 12,6% (dua 
belas koma enam persen) saham baru dari jumlah saham sebelumnya sebesar 14.426.781.680 (empat belas miliar 
empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh) saham. 
 

KETERANGAN TENTANG HMETD 

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD 

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 
pencatatan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 693 (enam 
ratus sembilan puluh tiga) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD , dimana setiap 1 HMETD 
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus 
Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp720,- (tujuh ratus dua puluh Rupiah). 
 

b. Pemegang HMETD yang sah 
 

Pemegang HMETD yang sah adalah: 
i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau 
ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD, atau 



5 

iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode 
perdagangan HMETD. 

 
c. Perdagangan HMETD 

 

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, 
yaitu mulai tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021. 
 
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di 
bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang 
HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri 
dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau 
penasihat profesional lainnya. 
 
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat diperdagangkan di BEI dan yang berbentuk 
SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. 
 
Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan di bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan 
atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. 
 
Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi 
tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD 
ditetapkan sebanyak 100 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 pukul 16.15 WIB.  
 
Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakan pengalihan 
melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. 
 

d. Bentuk HMETD 
 

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, 
Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah 
saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru 
yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom 
endosemen dan keterangan lain yang diperlukan. 
 
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan 
menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank 
Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI. 

 
e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD 

 

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka 
pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi 
HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 9 Juni 
2021 sampai dengan 15 Juni 2021. 
 
Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp3.000,- (tiga ribu 
Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 
 

f. Nilai HMETD 
 

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu 
dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan. 
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Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan 
ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan 
untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD. 

 

Diasumsikan harga pasar satu saham = Rp a 
Harga saham PUT II  = Rp b 
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II = A 
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II = B 
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II = A + B 
Theoretical Ex-Rights Price (TERP) = (Rp a x A) + ( Rp b x B) 

  (A + B) 
 = Rp c 
Harga teoritis HMETD = Rp a – Rp c 

 
g. Pecahan HMETD 

 

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil 
penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. 

 
h. Penggunaan SBHMETD 

 

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang 
ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum 
melakukan konversi saham. SBHMETD 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 di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. 
 

i. Distribusi HMETD 
 

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak 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 DPS Perseroan yang 
berhak atas HMETD, yaitu tanggal 8 Juni 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh 
Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota 
Bursa atau Bank Kustodiannya. 
 
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di 
KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. 
 
Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir 
asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai 
ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 9 Juni 2021 dengan menunjukkan kartu tanda 
pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa 
mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di: 

 
Biro Administrasi Efek Perseroan 

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48 

Jakarta 12930 
Telp. +62 21 252 5666, Faks. +62 21 252 5028 

Email: registra.hmetd@yahoo.com 
 

Setelah SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, scan SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui 
email dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan. 

 
j. Hak Pemegang Saham 

 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan 
cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, 
maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal 
Pencatatan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut atau 
(atau dalam PUT II ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 
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pemegang saham Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan 
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk: 

 
a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap 

pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada 1 hari kerja sebelum tanggal 
Rapat Umum Pemegang Saham, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya 
sehubungan dengan pemilikan saham. 

b. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Setiap pemegang 
saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“Recording Date”) berhak untuk menghadiri dan memberikan 

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 
c. Meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau 

lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 
 

k. Tata Cara Pengalihan HMETD 
 

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya 
yang diperoleh dalam rangka PUT II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode 
Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme 
perdangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdangangan bursa pada umumnya. 

 

INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN 

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume 
perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran 
disampaikan kepada OJK: 
 

 Bulan 
Harga Tertinggi 

(Rp/saham) 
Harga Terendah 

(Rp/saham) 
Total Volume Perdagangan  

(saham) 

April 2020 575 350 989.875.600 
Mei 2020 472 414 498.916.200 
Juni 2020 730 462 1.301.886.000 
Juli 2020 660 565 1.352.046.100 

Agustus 2020 685 515 1.646.552.700 
September 2020 675 510 1.005.319.500 

Oktober 2020 705 540 940.945.100 
November 2020 860 620 1.175.429.600 
Desember 2020 920 775 1.688.563.800 

Januari 2021 895 670 1.202.639.700 
Februari 2021 960 670 1.378.157.700 

Maret 2021 1070 825 1.147.493.900 
Sumber: Bloomberg 

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham 
 

Dana hasil PUT II, setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran yang 
menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 
 
1. Sekurang-kurangnya 27,875% dari hasil PUT II atau sebesar Rp416.000.000.000 (empat ratus enam belas 

miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan Utang Pokok Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung 
Tahap I sebesar Rp416.000.000.000 (empat ratus enam belas miliar Rupiah), di mana Obligasi tersebut telah 
diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
 

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I Tahun 2018 

Jumlah Pokok Obligasi : Rp416.000.000.000,- 

Tingkat Bunga : 10,75% 

Jangka Waktu : 3 Tahun 

Jatuh Tempo : 6 Desember 2021 

Penggunaan Dana : Dana hasil penawaran umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi 
akan digunakan seluruhnya untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I 
Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT III 
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Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013. 

 
2. Sekurang-kurangnya 5,863% dari hasil PUT II atau sebesar Rp87.500.000.000 (delapan puluh tujuh miliar lima 

ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk menutup pembayaran sesuai tanggal-tanggal jatuh 
tempo atau pembayaran lebih awal  atas cicilan pokok utang Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No.WCO.KP/122/TLN/2020 No.67 tanggal 18 Juni 2020, 
dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, di mana fasilitas kredit diberikan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
 

Hubungan dengan kreditur : Tidak terafiliasi 

Saldo pokok pinjaman sebelum 
pembayaran cicilan pokok (per tanggal 31 
Mei 2021, berdasarkan jadwal angsuran) 

: Rp1.087.500.000.000,- 
 

Jumlah cicilan pokok yang akan dibayar : Rp87.500.000.000,- 

Saldo pokok pinjaman setelah pembayaran 
cicilan pokok 

: Rp1.000.000.000.000,- 

Tanggal-tanggal jatuh tempo cicilan pokok 
yang akan dilunasi 

: 23 Juni 2021, 23 September 2021, 23 Desember 2021 

Tanggal Jatuh Tempo Keseluruhan 
Pinjaman 

: 23 Juni 2025 

Tingkat bunga : 7,75%% per tahun 

Penggunaan dana pinjaman : General purpose termasuk untuk tambahan modal 
kerja maupun belanja modal/capital expenditure serta 
menjaga cash flow gap Perseroan/Entitas Anak, 
namun tidak diperkenankan untuk pembelian dan/atau 
pengolahan tanah 

Prosedur dan persyaratan pembayaran 
cicilan pokok jika dilakukan lebih awal 

:  Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis 
kepada bank selambat-lambatnya 5 (lima) hari 
kalender sebelum tanggal pembayaran. 

 Pembayaran lebih awal cicilan pokok dalam jumlah 
tersebut di atas tidak dikenakan denda. 

 
3. Sebanyak-banyaknya sekitar 66,262% dari hasil PUT II atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp988,89 miliar 

akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan penambahan setoran modal ke SMIP, yang kemudian akan 
disalurkan oleh SMIP melalui SMBI dan BLID untuk pendanaan kepada anak perusahaannya yaitu PMJA, 
dimana dana hasil penyertaan ini akan digunakan untuk menambah penyediaan kebutuhan modal kerja PMJA 
dan HOPJ. PMJA sebagai pemegang saham HOPJ akan menyalurkan dananya kepada HOPJ melalui 
penyertaan modal. Perincian sebagai berikut: 
 

a. Sebanyak-banyaknya sekitar 61,706% dari hasil PUT II atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp920,89 
miliar akan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan antara lain pembayaran biaya umum dan 
administrasi, pajak dan biaya lain-lain, biaya overhead langsung terkait kegiatan konstruksi dan 
pengembangan; dan 

 
b. Sebanyak-banyaknya sekitar 4,556% dari hasil PUT II atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp68,00 miliar,- 

akan digunakan untuk modal kerja Entitas Anak, dengan perincian sebagai berikut: 
 

Nama Entitas Anak Perseroan  : PT Summarecon Investment Property 

Kegiatan usaha : menjalankan usaha dalam bidang real estat serta 
aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen 

Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan : Terafiliasi 

Latar belakang penyertaan modal : Untuk pendanaan modal kerja anak perusahaannya 
yaitu PMJA sebanyak-banyaknya sebesar Rp14,00 
miliar  untuk pembayaran biaya umum dan administrasi 
dan dan biaya operasional lainnya, HOPJ sebanyak-
banyaknya sebesar sebesar Rp54,00 miliar untuk 
pembayaran biaya umum dan administrasi, pajak dan 
biaya operasional lainnya, dan biaya overhead 
langsung terkait kegiatan usaha. 

Nilai penyertaan modal : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp68,00 miliar  
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Prioritas penggunaan dana untuk hal-hal yang tercakup pada angka 3 akan direalisasikan berdasarkan 
kondisi maupun kebutuhan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak. 
 

Peningkatan penyertaan saham dalam PMJA dan HOPJ tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 31 
Desember 2021. 

 
Penggunaan dana pada butir 1, 2, dan 3 di atas bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan 
Perubahan Kegiatan Usaha Utama karena dilakukan dengan nilai transaksi yang tidak melebihi 20% (dua puluh 
persen) dari ekuitas Perseroan.  
 
Penggunaan dana untuk pembayaran utang pada butir 1 dan 2 di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang 
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”) karena: 

 
 transaksi pada butir 1 merupakan pelunasan Utang Pokok Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I 

yang diterbitkan melalui penawaran umum; 
 transaksi pada butir 2 merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang telah diterima dari pihak yang tidak 

terafiliasi dengan Perseroan; serta 
 
Sehubungan dengan penggunaan dana pada butir 3, penyaluran dana hasil PMHMETD II oleh Perseroan yang akan 
dilakukan melalui SMIP dengan cara peningkatan penyertaan modal merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan 
dari pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020. 
 
Alokasi dan prioritas penggunaan dana untuk butir 2 dan 3 tersebut di atas akan ditentukan sesuai dengan total dana 
bersih yang diterima pada PUT II dan kondisi keuangan serta kebutuhan operasional Perseroan pada saat 
penggunaan dana dimaksud. 
 
Jika dana hasil dari penerbitan PUT II ini tidak mencukupi atas rencana penggunaan dana tersebut di atas, maka 
Perseroan berencana untuk menggunakan kas internal untuk membiayai kekurangan pendanaan tersebut 
 
Seluruh penggunaan dana hasil PUT II oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
Apabila dana yang diperoleh dari PUT II ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan 
menempatkan dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga 
keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu 
oleh Direksi Perseroan. 
 
Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT II 
ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana 
yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni 
dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT II ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan 
laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya. 
 
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini, maka 
Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta 
pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para 
pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT II ini. 
 

EKUITAS 

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penambahan modal dengan 
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 2.081.786.678 (dua miliar delapan puluh satu juta tujuh 
ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) saham baru atau sebesar 12,6% (dua belas koma 
enampersen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp100 
(seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp720,- (tujuh ratus dua puluh Rupiah), sehingga jumlah 
dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam rangka PUT II ini sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp1.498.886.408.160,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh enam 
juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh Rupiah). 
 
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT II terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka 
Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: 
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(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian dan Keterangan 
Posisi ekuitas menurut laporan posisi 

keuangan pada 
31 Desember 2020 

Proforma ekuitas pada tanggal 31 
Desember 2020 setelah Penawaran 

Umum Terbatas II 

Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.442.678 1.650.857 
Tambahan modal disetor 22.996 1.307.203 
Selisih nilai transaksi dengan 
Kepentingan Non-Pengendali 

(1.665) (1.665) 

Saldo Laba    
Telah Ditentukan Penggunaannya - 
Cadangan Umum 

117.872 117.872 

Belum Ditentukan Penggunaannya 5.263.964 5.263.964 

Subtotal 6.845.845 8.338.231 
Kepentingan non pengendali 2.239.843 2.239.843 

TOTAL EKUITAS 9.085.688 10.578.074 

 

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM 

1. Pemesan yang Berhak 

 
Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal pencatatan pukul 
16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan 
pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa Setiap pemegang 693 (enam ratus 
sembilan puluh tiga) Saham Lama, mempunyai 100 (seratus) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan 
hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan 
Rp720,- (tujuh ratus dua puluh Rupiah) harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham 
Baru. 
 
Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh 
HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam 
SBHMETD atau dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan 
Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing 
dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM. 
 
Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham 
Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum 
batas akhir pendaftaran pemegang saham yang berhak yaitu pada tanggal pencatatan. 
 
2. Distribusi HMETD 

 
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak 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 DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, 
yaitu tanggal 8 Juni 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE 
yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. 
 
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, 
Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. 
 
Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir asli 
lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan 
yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 9 Juni 2021 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang 
sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri 
dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di: 
 

Biro Administrasi Efek Perseroan 

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, 

Jakarta 12930 
Telp. +62 21 252 5666, Faks. +62 21 252 5028 
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Email: registra.hmetd@yahoo.com 
 
SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, scan SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui email dan 
aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan. 
 
3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD 

 
Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya 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 Central Depository-Book Entry Settlement System (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan 

tersebut; 
ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD 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 di KSEI 
yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank 
Perseroan 
 
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik 
ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek 
pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan 
didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima 
dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan. 

 
Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan 
permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 
- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; 
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/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) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan 

fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; 
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka 

permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk 
dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: 
i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan 

permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD 
dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; 

ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan 
lengkap; 

iii. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh 
lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%. 

 
Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan 
HMETD-nya. Dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol social distancing 
sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah. 
 
Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik 
dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh 
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. 
 
Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal         
9 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB). 
 
Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum 
dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya 
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dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di 
rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian. 
 
 
 
4. Pemesanan Tambahan 

 
Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya 
tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham 
tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang 
telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) 
saham atau kelipatannya. 
 
Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam 
bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. 
Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam 
bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan. 
 
a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya 

dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank 
Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; 
- Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan 

permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham 
Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan 
sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa; 

- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan 
lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); 

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

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

- Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh 
lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPn 10%. 

 
b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap 

dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan 
dokumen sebagai berikut: 
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; 
- 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) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan 

fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; 
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari 

bank tempat menyetorkan pembayaran; 
 
c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang 

telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 
- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai 

atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST); 

- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan 
pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE; 

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

 
Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank 
Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2021 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang 
tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. 
 
5. Penjatahan Pemesanan Tambahan 
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Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 18 Juni 2021 dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah 

seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan 
dipenuhi. 

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

 
Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari 
pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT II ini sesuai dengan 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 berakhir. 
 
6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan 

Pemesanan Saham Baru Tambahan 

 
Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan 
langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat 
pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor 
SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai 
berikut: 
 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Cabang Jakarta Kelapa Gading 
No. Rekening: 125.00110.00676 

Atas Nama: PT Summarecon Agung Tbk. 
Swift Code: BMRIIDJAXXX  

 
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel 
bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila 
pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan 
tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (in good funds) di rekening 

bank Perseroan tersebut di atas. 
 
Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana 
pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan tersebut di atas 

paling lambat tanggal 17 Juni 2021. 
 
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan 
saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan. 
 
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham 

 
Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan 
menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan 
sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat 
mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas 
permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI. 

 
8. Pembatalan Pemesanan Pembelian 

 
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan 
memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan 
disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota 
Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat. 
 
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain: 
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a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham 
Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus. 

b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran. 
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan. 
 
 
 
9. Pengembalian Uang Pemesanan 

 
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal 
terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang 
pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. 
Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal 
penjatahan, yaitu tanggal 21 Juni 2021. 
 
Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE Perseroan melalui email terlebih dahulu pada setiap Hari 
Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 18 Juni 2021. 
 
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah 
uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal 
Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. 
Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata 
deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan 
bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh 
kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. 
 
10. Penyerahan Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek 

 
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, 
akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan 
HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan. 
 
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD 
sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah 
permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank 
Perseroan. 
 
Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan didistribusikan dalam bentuk 
elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan. 
 
11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan 

 
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham 
Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya 
yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional 
berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. 
 
12. Lain-lain 

 
Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk 
eletronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung 
sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. 
 

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMED 

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui website Perseroan dan 
website BEI. 
 
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 DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Juni 
2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh 
oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. 
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Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan 
menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. 
 
SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu oleh 
Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 4 Juni 2021 pukul 16.00 WIB pada setiap 
Hari Kerja mulai tanggal 8 Juni 2021 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB pada kantor dan melalui email BAE 

Perseroan di bawah ini. 
 

Biro Administrasi Efek Perseroan 

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48 

Jakarta 12930  
Telp. +62 21 252 5666, Faks. +62 21 252 5028  

Email: registra.hmetd@yahoo.com  
 

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 4 Juni 2021 
belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak 
menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi 
tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para 
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. 
 
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada 
pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI. 
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INFORMASI TAMBAHAN 

 
Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan 
tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi: 
 

PT Summarecon Agung Tbk 

Alamat Kantor: 
Plaza Summarecon 

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42  
Jakarta 13210 

Telp. (+62 21) 471 4567 
Fax. (+62 21) 489 2976 

Web : www.summarecon.com  
Email : corp_secretary@summarecon.com  

 


