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Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek

Kepada Yth.
Direksi

PT Bank Ina Perdana Tbk.

Volatilitas Transaksi
Dengan hormat,
Berdasarkan pemantauan kami terhadap aktivitas transaksi efek PT Bank Ina Perdana Tbk., dengan ini kami
informasikan bahwa telah terjadi fluktuasi harga dan aktivitas transaksi efek perseroan, sebagai berikut :

Pada tanggal 7 April 2020 telah terjadi peningkatan aktivitas dan harga saham BINA sebagai berikut:
1. Aktivitas transaksi meningkat menjadi sebanyak 10.532.000 saham dengan frekuensi 19 kali. Sedangkan aktivitas
transaksi pada penutupan hari bursa tanggal 6 April 2020 adalah sebanyak 22.200 saham dengan frekuensi 5 kali.
2. Harga mengalami peningkatan sebesar Rp50 atau 5,43% dari harga penutupan hari bursa tanggal 6 April 2020
pada Rp920 menjadi Rp970.
3. IHSG mengalami penurunan sebesar -33,19 poin dan indeks sektoral (Finance) turun -3,22 poin.

Atas dasar hal tersebut, kami mohon penjelasan tertulis dari Perseroan untuk diumumkan kepada publik mengenai
hal-hal sebagai berikut:

1.

Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi
nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta
Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?

2.

Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi
nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan
Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 .
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3.

Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi
harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan
kepada publik.

4.

Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau
Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

5.

Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat,
termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa
(paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Kami mohon hal tersebut dikonfirmasikan juga kepada pemegang saham mayoritas untuk antisipasi kemungkinan
adanya transaksi tertentu yang akan dilakukan pemegang saham mayoritas.

Mohon tanggapan Perseroan agar disampaikan sesegera mungkin melalui sistem pelaporan elektronik (e-Reporting).
Dalam hal penjelasan dimaksud merupakan hal yang belum dapat dipublikasikan atau masih merupakan rahasia atau
memang belum dapat ditentukan/dijelaskan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perusahaan Tercatat wajib
menyampaikan
keterangan atau pernyataan bahwa Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi permintaan penjelasan dimaksud
beserta alasannya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
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