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MUFG Bank Tingkatkan Investasi di Bank Danamon
Jakarta, Agustus 3, 2018 --- Anak perusahaan perbankan umum dari MUFG, yakni MUFG
Bank hari ini mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan investasinya di PT Bank
Danamon Indonesia, Tbk. ("Danamon") menjadi pemegang saham pengendali dengan
40,0% kepemilikan saham, dengan mengakuisisi (secara langsung atau tidak langsung)
saham tambahan sebanyak 20,1% milik Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. ("AFI") dan
entitas terafiliasi lainnya, sebagai bagian dari Tahap 2 dari transaksi yang diajukan, yang
mana telah diuraikan dalam pengumuman MUFG Bank pada Desember 26, 2017 lalu.
Saham tambahan sebesar 20,1% di Danamon diperoleh berdasarkan penilaian Danamon
dengan harga Rp 8921 per saham (US$0.62) dan menyiratkan jumlah investasi sebesar
Rp 17.187triliun (US$ 1.193 miliar). Harga tersebut didasarkan pada 2Q18P/B dari
2.0xdengan penyesuaian tertentu yang diterapkan. Setelah Tahap 2, AFI, anak
perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd., (“FFH”),
akan tetap menjadi pemegang saham pengendali di Danamon dengan kepemlilikan
saham sebesar 33,8%.
Untuk rincian lebih lanjut mengenai transaksi keseluruhan, silakan mengacu pada
pengumuman kami pada tanggal 26 Desember 2017[1].
MUFG Bank Regional Executive for Asia, Takayoshi Futae mengatakan:
"Penyelesaian Tahap 2 dari kerja sama strategis antara MUFG Bank dan Danamon
merupakan tonggak penting dan menambah momentum bagi upaya kami yang sedang
berlangsung dalam mengeksplorasi sinergi bersama. Kami telah melakukan beberapa
diksusi mendalam dan produktif dengan Danamon sejak bergabung sebagai mitra
usaha pada bulan Desember dan kami yakin bahwa akan muncul berbagai ranah
kolaborasi bisnis yang dapat kami kerjakan bersama. Lebih penting lagi, penyelesaian
Tahap 2 ini memberi kami dorongan bahwa komitmen MUFG Bank untuk berkontribusi
pada ekonomi Indonesia diterima dengan baik oleh para pemangku kepentingan dan
regulator kami, dan kami merasa sangat terhormat dan berterima kasih atas kepercayaan
dan dukungan mereka.”
“Dikarenakan MUFG Bank akan merayakan dirgahayu ke-50 di Indonesia tahun ini, ada
juga usaha pembaharuan untuk lebih menyatukan jaringan globalnya dengan kebutuhan
klien, kan kami menantikan harmonisasi kemampuan MUFG Bank dan Danamon untuk
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memberi rangkaian solusi bisnis yang terintegrasi dan tak terkalahkan kepada pelanggan
di negara ini.]
Catatan:
[1]
http://www.bk.mufg.jp/global/newsroom/news2017/pdf/newse12263.pdf
- End Pernyataan Kehati-hatian Berkenaan dengan Pernyataan Berwawasan ke Depan MUFG
Bank
Komunikasi ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Kami menggunakan kata-kata
seperti ekspektasi, maksud, dan ekspresi serupa untuk mengindentifikasi pernyataan
berwawasan ke depan. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang telah
diproyeksikan atau diperkirakan dalam pernyaaan berwawasan ke depan. MUFG Bank
tidak berkewajiban memperbarui informasi dalam komunikasi ini, kecuali jika diwajibkan
oleh hukum. Pembaca diperingatkan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada
pernyataan berwawasan ke depan yang disampaikan pada tanggal pernyataan ini.
Tentang MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) merupakan salah satu financial group
terkemuka di dunia. Berkantor pusat di Tokyo dengan sejarah lebih dari 360 tahun, MUFG
memiliki jaringan global dengan lebih dari 1800 lokasi di lebih dari 50 negara. Group ini
memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan menawarkan layanan termasuk layanan
perbankan umum, perbankan trust, sekuritas, kartu kredit, pembiayaan nasabah,
manajemen aset dan leasing.Group ini bertujuan untuk "menjadi financial group paling
terpercaya di dunia", melalui kerja sama yang erat antara perusahaan-perushaan kami
yang beroperasi dan secara fleksibel menanggapi semua kebutuhan keuangan nasabah
kami, melayani masyarakat, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan bersama untuk
dunia yang lebih baik. Saham MUFG diperdagangkan di bursa saham Tokyo, Nagoya dan
New York.
Untuk informasi tambahan, kunjungi https://www.mufg.jp/english
Pada April 1, 2018 nama bank umum MUFG berubah dari “The Bank of Tokyo-Mistubishi
UFJ, Ltd” menjadi “MUFG Bank, Ltd.” Banyak dari anak perusahaan luar negeri milik bank
ini ikut surut pada hari yang sama, namun terdapat cabang dan anak perusahaan di
beberapa negara yang akan melaksanakan perubahan nama di kemudian hari. Simbol
saham MUFG di New York Stock Exchange juga berubah menjadi “MUFG”.
Untuk informasi tambahan mengenai anak perusahaan luar negeri, kunjungi
http://www.bk.mufg.jp/global/newsroom/announcements/pdf/201803_namechange.pdf
2

Tentang Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd.
FFH merupakan investor strategis dan beroperasi di bidang keuangan dan layanan terkait
di Emerging Markets. FFH berupaya menciptakan nilai pemegang saham dengan
berkomitmen untuk membangun model bisnis terdiferensiasi yang berfokus pada segmen
Mass Market dan SME, dan memungkinkan inovasi digital untuk perusahaan portofolio
kami. FFH adalah perusahaan portofolio yang dimiliki sepenuhnya oleh Temasek Holdings
(Private) Limited, sebuah perusahaan investasi yang berkantor pusat di Singapura. Pada
31 Desember 2016, total aset FFH mencapai S$ 28,5 miliar, dan portofolionya mencakup
investasi di 10 lembaga keuangan yang berlokasi di sembilan negara. Untuk informasi
lebih lanjut, silakan kunjungi situs web www.fullertonfinancial.com.
Untuk keperluan media, silakan menghubungi:
Untuk MUFG Bank
Untuk FFH
Jenny Lim
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