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Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) 
MUFG Bank, Ltd. 
ACOM CO., LTD. 
 

Pengumuman Usulan Penggabungan Bank Danamon dan 
Bank BNP 

 
Jakarta, 22 Januari 2019 --- PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Bank Danamon”), 
yang 40% sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan perbankan MUFG, yaitu MUFG 
Bank, dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. (“Bank BNP”), yang 67,59% 
sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan terkonsolidasi MUFG,*1 ACOM CO., LTD., 
telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penggabungan (setelah 
mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait dan persetujuan pemegang saham dari 
kedua bank tersebut).*2 Setelah terjadinya penggabungan, MUFG Bank akan memiliki 
lebih dari 40% saham di Bank Danamon sebagai bank yang menerima penggabungan. 
 
Dengan adanya sinergi dari penggabungan, kami akan melakukan harmonisasi atas 
kemampuan Bank Danamon dan Bank BNP supaya MUFG grup dapat memberikan 
berbagai solusi usaha yang lebih terintegrasi dan tidak tertandingi bagi nasabah di 
Indonesia. 
 
MUFG juga berharap bahwa penggabungan tersebut dan investasi MUFG akan 
memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui 
peningkatan platform layanan yang berfungsi sebagai pintu gerbang untuk nasabah 
yang bermaksud untuk melakukan investasi di Indonesia dan perusahaan lokal yang 
bermaksud meluaskan usahanya di tingkat regional. 
 
*1 Berdasarkan Standar Akuntansi Jepang 
*2 Lihat Ringkasan Rancangan Penggabungan [dengan mengklik tautan berikut]:  
(Website) https://dana.mn/merger_plan_announcement_ind 

 
-SELESAI- 

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 
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