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Perihal

Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa

Permintaan Penjelasan Bursa
Menindaklanjuti Surat Bursa Nomor S-03111/BEI.PP3/04-2021 terkait dengan Permintaan Penjelasan Bursa atas
beredarnya informasi media online bahwa Sea Ltd mengincar BANK (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH TBK)
maka melalui sistem pelaporan elektronik ini kami sampaikan kembali jawaban / informasi atas penjelasan yang
dimaksud sebagai berikut:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.
"Berdasarkan penggalan informasi yang dirilis Straits Times pada Kamis (15/4/2021) dengan tajuk utama Grab
membeli 4% saham di perusahaan teknologi Indonesia Emtek menyebutkan, Sea mengincar PT Bank Aladin
Syariah Tbk. (BANK) yang sebelumnya dikenal dengan Bank Net Syariah.
“Sea mengincar Bank Aladin, mencari kemungkinan untuk menjadi mitra on line untuk anak perusahaannya,
Shopee, “informasi tersebut seperti dikutip Bisnis."
Bursa meminta Perseroan untuk melakukan penjelasan kepada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
terkait adanya rencana transaksi tertentu yang akan dilakukan mengenai:

a. Kebenaran berita tersebut.
Jawab: Saat ini Perseroan dalam tahap penjajakan dengan beberapa calon mitra strategis, salah satunya dengan
Shopee. Selain itu, pada saat ini Perseroan belum memiliki informasi lainnya yang dapat disampaikan untuk
keterbukaan informasi.

b. Apabila terjadi transaksi antara Perseroan dengan pihak Sea Ltd., agar dijelaskan estimasi waktu dan jumlah
transaksi yang akan dilakukan
Jawab: Belum ada transaksi, saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan beberapa calon mitra
strategis.

c. Apabila terjadi transaksi antara Perseroan dengan pihak Sea Ltd., agar dijelaskan ruang lingkup dan bentuk kerja
sama operasional serta pengaruh terhadap usaha Perseroan sebagai bank digital.
Jawab: Belum ada transaksi, saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan beberapa calon mitra
strategis. Ruang lingkup kerjasama dapat meliputi, namun tidak terbatas pada penyediaan layanan dan produk
perbankan konvensional dan digital bagi calon mitra Perseroan untuk menunjang bisnis calon mitra strategis.
Kerjasama ini dapat meningkatkan bisnis Perseroan karena adanya ekosistem calon mitra strategis yang dapat
digarap sehingga dapat meningkatkan portofolio kredit dan/atau dana pihak ketiga (DPK) Perseroan.

d. Porsi kepemilikan Sea Ltd dan pihak pengendali setelah akusisi.
Jawab: Belum ada transaksi, saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan beberapa calon mitra
strategis.

2. Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta
dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.
Jawab: Saat ini Perseroan berencana akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham baru dan
saat ini Perseroan sedang melakukan penjajakan dengan beberapa calon mitra strategis untuk mengembangkan
bisnis Perseroan.

Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk

Ali Akbar Hutasuhut
Head of Corporate Secretary

PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7
Telepon : +62 21 3970 8008, Fax : +62 21 3970 8007, www.banknetsyariah.co.id

Tanggal dan Waktu

28-04-2021 16:30

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
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Subject

Explanation for Request for Explanation Of Indonesia Stock Exchange

Request for Explanation from the Exchange
Menindaklanjuti Surat Bursa Nomor S-03111/BEI.PP3/04-2021 terkait dengan Permintaan Penjelasan Bursa atas
beredarnya informasi media online bahwa Sea Ltd mengincar BANK (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH TBK)
maka melalui sistem pelaporan elektronik ini kami sampaikan kembali jawaban / informasi atas penjelasan yang
dimaksud sebagai berikut:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.
"Berdasarkan penggalan informasi yang dirilis Straits Times pada Kamis (15/4/2021) dengan tajuk utama Grab
membeli 4% saham di perusahaan teknologi Indonesia Emtek menyebutkan, Sea mengincar PT Bank Aladin
Syariah Tbk. (BANK) yang sebelumnya dikenal dengan Bank Net Syariah.
“Sea mengincar Bank Aladin, mencari kemungkinan untuk menjadi mitra on line untuk anak perusahaannya,
Shopee, “informasi tersebut seperti dikutip Bisnis."
Bursa meminta Perseroan untuk melakukan penjelasan kepada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
terkait adanya rencana transaksi tertentu yang akan dilakukan mengenai:

a. Kebenaran berita tersebut.
Jawab: Saat ini Perseroan dalam tahap penjajakan dengan beberapa calon mitra strategis, salah satunya dengan
Shopee. Selain itu, pada saat ini Perseroan belum memiliki informasi lainnya yang dapat disampaikan untuk
keterbukaan informasi.

b. Apabila terjadi transaksi antara Perseroan dengan pihak Sea Ltd., agar dijelaskan estimasi waktu dan jumlah
transaksi yang akan dilakukan
Jawab: Belum ada transaksi, saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan beberapa calon mitra
strategis.

c. Apabila terjadi transaksi antara Perseroan dengan pihak Sea Ltd., agar dijelaskan ruang lingkup dan bentuk kerja
sama operasional serta pengaruh terhadap usaha Perseroan sebagai bank digital.
Jawab: Belum ada transaksi, saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan beberapa calon mitra
strategis. Ruang lingkup kerjasama dapat meliputi, namun tidak terbatas pada penyediaan layanan dan produk
perbankan konvensional dan digital bagi calon mitra Perseroan untuk menunjang bisnis calon mitra strategis.
Kerjasama ini dapat meningkatkan bisnis Perseroan karena adanya ekosistem calon mitra strategis yang dapat
digarap sehingga dapat meningkatkan portofolio kredit dan/atau dana pihak ketiga (DPK) Perseroan.

d. Porsi kepemilikan Sea Ltd dan pihak pengendali setelah akusisi.
Jawab: Belum ada transaksi, saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan beberapa calon mitra
strategis.

2. Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta
dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.
Jawab: Saat ini Perseroan berencana akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham baru dan
saat ini Perseroan sedang melakukan penjajakan dengan beberapa calon mitra strategis untuk mengembangkan
bisnis Perseroan.

Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk

Ali Akbar Hutasuhut
Head of Corporate Secretary

PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7
Phone : +62 21 3970 8008, Fax : +62 21 3970 8007, www.banknetsyariah.co.id

Date and Time

28-04-2021 16:30

This is an official document of PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.

