
 

 

P E R K I R A A N   J A D W A L 
 

Masa Penawaran Awal : 13 – 20 Januari 2023 Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Emisi : 7 Februari 2023 
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 2 – 3 Februari 2023 Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 8 Februari 2023 
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 6 Februari 2023 Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 9 Februari 2023 

 

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN  

OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 

 

 

PT DANAREKSA (PERSERO) 
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia 

 
 

Kegiatan Usaha Utama:  
Merupakan perusahaan induk (holding company) yang memiliki Entitas Anak dan Entitas Asosiasi yang mempunyai kegiatan usaha utama dalam bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas 

kantor pusat, investasi langsung atau tidak langsung, aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset, aktivitas pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha lain, aktivitas konsultasi 
manajemen, aktivitas penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, aktivitas pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan, pelatihan kerja 

perusahaan lainnya dan jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pamerah (MICE). Selain itu, Perseroan dapat melakkan kegiatan usaha lain yaitu real estate yang dimiliki 
sendiri atau disewa dan real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. 

 
Untuk sementara beralamat di: 

Menara Mandiri II lantai 7-9, 
Jl.Jendral Sudirman Kav 54-55 Senayan,Kebayoran Baru,Jakarta Selatan  

Telepon: (021) 29555777, (021) 29555888 
Faksimili: (021) 2519 8000 / 25198001 / 2519 8002 

Email: cs@danareksa.co.id 
Situs: www.danareksa.co.id 

 
PENAWARAN UMUM OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 

 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000,-  
(SATU TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI”) 

 

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang 
kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

Seri A : Jumlah Pokok Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 

Seri B : Jumlah Pokok Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp● (●Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (●persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) 
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 

 
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai 
pelunasan Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan 
sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023, sedangkan 
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Februari 2026 untuk Obligasi Seri A dan 8 Februari 2028 untuk  
Obligasi Seri B. 
 

 
 

 

Kepada Yth Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:  
PT Mandiri Sekuritas Telp: (021) 526 3445        Fax: (021) 527 5701         email: divisi-FI@mandirisek.co.id 

 

 Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Awal Penawaran Umum Obligasi dan Lembar Minat. 
Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan 
minat baik sebagian atau seluruhnya. 

 Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi setelah membaca Prospektus atas Obligasi pada saat Penawaran Umum. 

 Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk 
kegiatan pencucian uang (money laundering) atau tindak kejahatan lainnya. 

 Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang 
bersangkutan untuk mengajukan pemesanan pembelian Obligasi untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini. 

 Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi. 

 Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini. 
 
 

JUMLAH OBLIGASI DAN YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh pejabat yang berwenang secara lengkap) 

Jenis 
Efek 

 Kisaran Tingkat Bunga 
(per tahun) yang 

ditawarkan 

Tingkat Bunga (per tahun) yang diinginkan Jumlah Nominal Efek  

Obligasi 
Seri A 7,00% - 7,90% ..........................................................................................% Rp................................................................................................................. 

Seri B 7,60% - 8,40%  ..........................................................................................% Rp................................................................................................................ 

 
Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembar Minat ini: 

Nama : ...............................................................................................................  Tandatangan dan cap perusahaan 

 

Jabatan : ...............................................................................................................   

 

Perusahaan : ...............................................................................................................   

 
 
 

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (”Pefindo”): 

idAA (Double A)  

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. Lembar Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon 
pembeli Obligasi pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final 
Obligasi (jumlah nominal dan kupon) diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan pembel ian Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi 
jumlah nominal dan pilihan bunga Obligasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) dan 
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembar Minat ini. Distribusi Lembar Minat ini 

dimulai pada tanggal 13 Januari 2023 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembar Minat ini selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 16.00 WIB. 


