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Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) 
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MUFG Bank Meningkatkan Kepemilikan Saham di  

Bank Danamon dan Bank BNP 
 

Jakarta/Tokyo, April 29, 2019 --- Anak perusahaan inti perbankan MUFG, yaitu 
MUFG Bank, mengumumkan hari ini bahwa berdasarkan rencana penggabungan, 
kepemilikan sahamnya di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (“Bank Danamon”) telah 
naik dari 40,0% menjadi 94,0%, sebagai bagian dari Tahap 3 dari transaksi yang 
diusulkan dalam pengumuman pada tanggal 26 Desember 2017[1]. Selain itu, 
kepemilikan sahamnya di PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk (“Bank BNP”), di 
mana anak perusahaan terkonsolidasi MUFG yaitu ACOM CO., LTD. (“ACOM”) [2]  
memiliki saham sebesar 67,6%,  telah naik menjadi 99.9%. 
 
Dikarenakan hal ini, Bank Danamon dan Bank BNP akan menjadi anak-anak 
perusahaan terkonsolidasi dari MUFG dan MUFG Bank. Bank BNP dan Bank 
Danamon secara hukum akan menyelesaikan penggabungan usaha pada tanggal 1 
Mei 2019. 
 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini mohon merujuk pada pengumuman 
kami tertanggal 26 Desember 2017[1]. 
 
MUFG dan MUFG Bank telah memperkuat bisnis perbankan umumnya melalui 
investasi-investasi strategis untuk membangun usahanya di Asia Tenggara. Pada 
penyelesaian penggabungan usaha, MUFG akan mendorong kolaborasi dan sinergi 
lebih lanjut dengan Bank Danamon (sebagai bank penerima penggabungan) dan bank-
bank mitra lainnya. Bank Danamon, bersama dengan MUFG, akan menyediakan 
kepada klien-kliennya jasa keuangan yang komprehensif di Indonesia dan akan 
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
 
1. Ringkasan Transaksi 
(1) Rincian Transaksi[3] 

 Bank Danamon Bank BNP 
Jumlah saham yang 
diakuisisi 

5.174.089.400 736.578.439 

Bagian investasi 54,0% 92,1% 
Harga akuisisi IDR 9.590 per lembar 

saham 
(USD 0,68) 

IDR 4.088 per lembar 
saham 

(USD 0,29) 
Jumlah total akuisisi IDR 49,620 triliun 

(USD 3.506 juta) 
IDR 3,011 triliun 
(USD 213 juta) 
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(2) Rincian Penggabungan Usaha 
Ini akan menjadi penggabungan usaha dimana Bank Danamon akan menjadi bank 
penerima penggabungan dan Bank BNP akan menjadi bank peserta penggabungan. 
Penggabungan ini diharapkan untuk efektif pada tanggal 1 Mei 2019. Dalam transaksi 
ini, MUFG Bank akan mendapatkan 188.908.053 saham biasa dari Bank Danamon 
untuk saham Bank BNP, yang dimiliki MUFG Bank. Setelah penggabungan usaha, 
MUFG Bank akan memiliki 9.196.854.799 saham biasa Bank Danamon, yang setara 
dengan 94.1% dari total kepemilikan saham. 
 
2. Ikhtisar Bank Danamon setelah transaksi[4] 

Nama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 
Tahun pendirian 1956 
Total Aset1 US$ 13,8 milyar 
Total Pinjaman US$ 9,9 milyar 
Total Deposit US$ 8,1 milyar 
Pemegang Saham MUFG Bank 94.1%[5], Pemegang saham lain 5.9% 
Peringkat Moody’s: Baa2, Fitch: BBB, Pefindo: AAA 
Lokasi Sekitar 1.200 
Karyawan 33.857 

 
Catatan: 
 [1] https://www.bk.mufg.jp/global/newsroom/news2017/pdf/newse12263.pdf 
[2] Berdasarkan Standar Akuntansi Jepang 
 [3] 1 USD = 14.154 IDR 
 [4] Berdasarkan angka pada akhir December 2018. 1 USD = 14.154 IDR. Angka-angka berdasarkan penjumlahan 
sederhana atas keuangan kedua bank.  
 [5] Termasuk saham yang diperoleh MUFG Bank secara tidak langsung 
 

 Peringatan Mengenai Pernyataan-pernyataan ke Depan Oleh MUFG Bank 
Komunikasi ini mengandung penyataan-pernyataan ke depan. Kami menggunakan 
kata-kata seperti berharap, bermaksud dan ungkapan-ungkapan lain yang serupa 
untuk mengidentifikasikan pernyataan-pernyataan ke depan. MUFG Bank tidak 
memiliki kewajiban untuk memperbaharui informasi dalam komunikasi ini, kecuali yang 
diwajibkan oleh hukum. Pembaca diperringati untuk tidak bergantung pada pernyataan-
pernyataan ke depan ini yang hanya berkenaan dengan informasi yang tersedia pada 
tanggal ini. 
 
Tentang MUFG 
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) adalah salah satu kelompok keuangan 
terkemuka di dunia. Dengan kantor pusat di Tokyo dan sejarah lebih dari 360 tahun, 
MUFG memiliki jaringan global dengan lebih dari 1.800 lokasi di lebih dari 50 negara. 
Grup kami memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan menawarkan jasa-jasa termasuk 
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perbankan umum, perwaliamanatan, sekuritas, kartu kredit, pembiayaan konsumen, 
manajemen aset, dan sewa guna usaha. Grup kami bertujuan untuk menjadi “kelompok 
keuangan paling terpercaya di dunia” melalui kolaborasi erat dengan perusahaan-
perusahaan operasional kami dan untuk menanggapi seluruh kebutuhan keuangan 
nasabah kami, melayani masyarakat, dan membina pertumbuhan yang berkelanjutan 
untuk dunia yang lebih baik. Saham MUFG diperdagangkan di bursa efek Tokyo, 
Nagoya, dan New York. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
https://www.mufg.jp/english. 
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