REVISI PERATURAN E-IPO PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
Sehubungan dengan telah berjalannya sistem pemesanan saham IPO secara online (“E-IPO”) dan
banyaknya nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas (“JUCS”) yang memasukkan minat pada saat
masa penawaran awal (“Bookbuilding”) dan melakukan pemesanan pada saat masa penawaran
(“Offering”), dengan ini kami sampaikan peraturan pemesanan E-IPO yang berlaku di JUCS :
1. JUCS tidak melayani permintaan perubahan minat pesanan E-IPO pada saat bookbuilding.
Maka dari itu, sejak awal nasabah diwajibkan untuk mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya
dalam menentukan harga minat dan jumlah saham pada saat bookbuilding yang akan diinput ke
dalam sistem E-IPO.
Nasabah yang telah memasukkan minat pesanan E-IPO pada saat bookbuilding yang kisaran
harganya masuk, maka Nasabah diwajibkan untuk mengklik telah membaca Prospektus dan
mengkonfirmasi minat pesanan ke Offering jika Nasabah ingin melanjutkan mengikuti offering.
Nasabah yang telah memasukkan minat pesanan E-IPO pada saat bookbuilding yang kisaran
harganya tidak masuk, maka Nasabah akan di dropped langsung oleh sistem E-IPO.
Jika Nasabah lupa untuk mengklik telah membaca Prospektus dan mengkonfirmasi minat pesanan
ke offering dan minat pesanannya di dropped oleh sistem E-IPO, dapat melakukan pemesanan
pembelian saham pada offering.
2. JUCS tidak melayani permintaan perubahan pesanan pembelian saham E-IPO pada saat
offering. Maka dari itu, sejak awal nasabah diwajibkan untuk mempertimbangkan dengan sebaikbaiknya dalam menentukan jumlah saham pada saat offering yang akan diinput ke dalam sistem
E-IPO.
3. JUCS tidak melayani pembatalan pesanan pembelian saham E-IPO untuk Nasabah yang
mengikuti proses bookbuilding maupun offering. Maka dari itu, Nasabah diwajibkan untuk tidak
gegabah dalam mengambil keputusan untuk mengikuti pembelian saham E-IPO.
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4. Bagi nasabah yang melakukan pemesanan pembelian saham pada saat Offering E-IPO WAJIB
untuk menyediakan dana sesuai dengan nilai pemesanan pada saldo Rekening Dana Investor
(“RDI”) selambat-lambatnya 1 jam sebelum batas maksimal waktu pemesanan yang mengacu
pada batas waktu (hari terakhir saat Offering) yang tercantum pada Prospektus bagian Bab Tata
Cara Pemesanan Efek, subbab Masa Penawaran.
5. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 3, tidak
terdapat dana yang cukup di RDI, maka pesanan pembelian saham akan ditolak oleh sistem.
Informasi mengenai konfirmasi pesanan pembelian saham nasabah diterima atau ditolak dapat
dilihat pada sistem E-IPO pada pukul 15.00 WIB.
6. Bagi nasabah yang pesanan pembelian saham E-IPOnya diterima oleh sistem E-IPO, maka JUCS
akan mengenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,-.
7. Nasabah yang mengikuti pemesanan pembelian saham E-IPO dinyatakan sudah memahami
prosedur dan beberapa ketentuan yang telah dicantumkan di atas. (Merupakan di luar tanggung
jawab JUCS apa bila terjadi kesalahan dari Nasabah dalam mengisi harga minat dan jumlah saham
selama proses bookbuilding maupun offering karena JUCS tidak dapat mengubah dan/atau
membatalkan pemesanan.)

Jakarta, 26 Agustus 2021
PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Ludi Susanto Loedijanto
Direktur Utama

Rangga Raharja
Direktur

Catatan :
Bookbuilding : adalah minat untuk mengetahui harga dan jumlah saham suatu Emiten bukan
merupakan pemesanan pembelian saham.
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