
             

PT. Fuji Finance Indonesia Tbk. 
 

Jakarta, 9 Juli 2019 

PT Fuji Finance Indonesia Tbk. (“Perseroan”) hari ini resmi melakukan Pencatatan Perdana (Listing Day) 
di PT Bursa Efek Indonesia yang merupakan tahapan lanjutan setelah proses Penawaran Umum Perdana 
Saham PT Fuji Finance Indonesia Tbk., dimana jumlah saham penawaran umum adalah sebanyak 
300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham.Jumlah saham penawaran umum ini mewakili 23,08% dari 
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah dilakukannya PenawaranUmum. 

 
Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka yang ke 26 di tahun 2019 yang melantai di Bursa Efek 
Indonesia,dimana saham yang tercatat dengan kode perdagangan FUJI inimenawarkan harga saham Rp. 
110,- per lembar saham, dengan nilai nominal Rp 100,- per lembar sahamnya “Penawaran umum ini 
merupakan  komitmen manajemen untuk mengembangkan usaha untuk lebih tumbuh dan 
berkesinambungan, dengan mengikuti ketentuan Good Corporate Governance. Adapun tujuan menjadi 
Perusahaan Publik, selain terbukanya akses permodalan antara lain untuk memperkuat image 
Perusahaan dan dapat meningkatkan eksposur kepada masyarakat/ publik, sehingga akan dapat 
meningkatkan bisnis Perseroan,” ujar Direktur Utama Perseroan,   Anita Marta pada acara Pencatatan 
Perdana Saham PT Fuji Finance Indonesia Tbk.,di Bursa Efek Indonesia. 

 
Menurut Anita Marta, Perseroan yang berdiri sejak tahun 1982, Di tahun 2019, sektor konsumsi yang 
menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia, optimisme Perseroan cukup besar untuk 
dapat meningkatkan portofolio pembiayaan terutama sektor produktif, Manajemen akan melakukan 
pengembangan model bisnis yang berorientasi pada sektor produktif baik melalui pembiayaan modal 
kerja maupun pembiayaan investasi.  Perseroan memiliki  keinginan untuk melakukan pengembangan 
pembiayaan pada sektor energy terbarukan, khususnya solar panel yang di harapkan dapat menjadi 
salah satu sektor utama bisnis perseroan kedepannya. Perseroan melihat sektor energy terbarukan 
menjanjikan peluang yang cukup besar kedepannya dan Perseroan siap dan memiliki kemampuan / 
penguasaan untuk pembiayaan di sektor ini, yang akan menjadi keunggulan Perseroan dalam bidang 
tersebut.  

 
Lebih jauh, Anita Marta juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia melalui ESDM mengeluarkan ijin untuk 
pemasangan roof-top bagi rumah tangga, BUMN dan PEMDA guna mendukung program pemerintah 
untuk meningkatkan jumlah energi terbarukan di Indonesia. Hal ini tentunya mendukung usaha 
Perseroan dalam mengembangkan pembiayaan di sektor energi terbarukan. Namun hingga saat ini 
Pemerintah belum memberikan suatu insentif / subsidy bagi para investor / pengguna energy 
terbarukan ini, dimana di luar negeri (Amerika, Australia, Eropa, dan negara negara Asia lainnya seperti 
Jepang, Hongkong, china dll.) pengguna / pemakai solar energi diberikan subsidi dan insentif yang cukup 
menarik, sehingga pertumbuhan penggunaan solar panel di negara negara tersebut lebih cepat dan 
berkembang dengan sangat pesat.  

 
Dana hasil penawaran umum ini terhimpun sebesar Rp33.000.000.000,- (tigapuluh tiga milliar Rupiah) 
Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini akan dipergunakan seluruhnya untuk 
modal kerja dalam rangka ekspansi kredit Perseroan.  



             

 
 

 
Toto Sosiawanto, Senior Vice President PT Erdikha Elit Sekuritas yang bertindak selaku Penjamin 
Pelaksana Emisi Saham (lead underwriter)menambahkan berdasarkan sistem penjatahan, sebesar 99% 
adalah alokasi untuk penjatahan pasti (fix allotment) dan sebesar 1% untuk porsi terpusat (pooling), 
dimana total permintaan pada saat penawaran umum sebanyak 202,8 juta lembar saham, dengan dana 
yang masuk sebesar Rp22,3 miliar yang mencerminkan kelebihan permintaan sebanyak 67.6 kali dari 
jatah pooling tersebut 

 
Anton Santoso, Komisaris Utama PT Fuji Finance Indonesia Tbk.,menyambut gembira atas support dan 
minat masyarakat yang begitu besar terkait rencana Perseroan dalam penjualan saham perdana, dengan 
ditandai minat dari masyarakat yang dicerminkan dari kelebihan permintaan sebanyak 57 kali pada 
penawaran umum. 

 
Lebih lanjut Anton Santoso memberikan komitmen bahwa managemen PT Fuji Finance Indonesia Tbk 
akan terus untuk mengembangkan pelayanan yang efisien, inovasi dan transparansi serta pelayanan 
yang berkualitas. 

 

 
Untuk Informasi lebih lanjut hubungi : 
 
 
CorporateSecretary 
PT. Fuji Finance IndonesiaTbk.  
Menara Sudirman, Lantai 8 
Jl. Jend. Sudirman Kav.60 
Jakarta Selatan, Indonesia 12190 
Telp: +6221 5226509, Fax: +6221 5226518 
Website: www.fujifinance.com 
Email : fuji.finance.indonesia@gmail.com 
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