
 
RALAT  

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM 
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk 

(“PERSEROAN”) 
 
Menunjuk Iklan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan yang diiklankan pada tanggal 13 
Februari 2018 dalam surat kabar Investor Daily, dengan ini Direksi Perseroan meralat Informasi 
Kepada Pemegang Saham pada ketentuan Huruf A menjadi berbunyi sebagai berikut : 
 
A. Rencana Jumlah Pengeluaran Saham Dengan Memberikan HMETD Termasuk Efek Yang 

Menyertainya 
Perseroan akan melaksanakan RUPSLB pada tanggal 22 Maret 2018, dimana pada mata acara 
ke-2 (kedua) akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan 
pengeluaran saham dengan nilai nominal yang berbeda, sehingga apabila disetujui oleh 
RUPSLB tersebut, maka akan terdapat 2 (dua) seri saham Perseroan, yaitu saham Seri A 
dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan saham Seri B dengan nilai 
nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. 
Pengeluaran saham dengan nilai nominal yang berbeda tersebut baru berlaku efektif setelah 
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Kementerian 
Hukum dan HAM Republik Indonesia. 
Rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah 
sebanyak-banyaknya 27.527.405.191 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta 
empat ratus lima ribu seratus  sembilan puluh satu) saham Seri B dan sekurang-kurangnya 
sejumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal 
Rp.50,- (lima puluh Rupiah), dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.  
Diharapkan Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp.1.376.370.259.600,- 
(satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh 
sembilan ribu enam ratus Rupiah) dan sekurang-kurangnya Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus 
lima puluh miliar Rupiah). 
Pengeluaran saham dengan HMETD tersebut baru akan dilaksanakan setelah pengeluaran 
saham dengan nilai nominal yang berbeda berlaku efektif sebagaimana tersebut di atas. 
 
Jika RUPSLB tidak menyetujui pengeluaran saham dengan nilai nominal yang berbeda, maka 
rencana penambahan modal dengan HMETD yang dilaksanakan oleh Perseroan akan 
menggunakan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).  
Sehingga rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan Perseroan 
adalah sebanyak-banyaknya 13.763.702.596 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta 
tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham dan sekurang-kurangnya 

sejumlah 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham, dengan harga pelaksanaan yang 
akan ditentukan kemudian.  
Diharapkan Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp. 1.376.370.259.600,-  
(satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh 
sembilan ribu enam ratus Rupiah) dan sekurang-kurangnya Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus 
lima puluh miliar Rupiah). 

 
Ketentuan lain-lain sebagaimana tersebut dalam Iklan Informasi Kepada Pemegang Saham yang 
diiklankan pada tanggal 13 Februari 2018, tetap sama atau tidak berubah. 
 

Jakarta, 27 Februari 2018 
Direksi Perseroan 

 


