PT Charnic Capital Tbk
Jakarta, 2 Mei 2018
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PT Charnic Capital 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 Charnic Capital Tbk dimana jumlah saham yang ditawarkan dari hasil penawaran umum
adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham atau sebesar 30,72% (tiga puluh koma
tujuh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan.
Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka ke-9 di tahun 2018 yang melantai di Bursa Efek Indonesia,
dimana saham yang tercatat dengan kode perdagangan NICK ini menawarkan harga saham sebesar Rp.
200,- (dua ratus Rupiah) 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 lebih Transparan, Akuntabel, Profesional, serta mengikuti
ketentuan Good Corporate Governance, sehingga semuanya dapat meningkatkan bisnis Perseroan,”
ujar Direktur Utama Perseroan, Anton Santoso pada acara Pencatatan Perdana Saham PT Charnic
Capital Tbk di PT Bursa Efek Indonesia.
Perseroan didirikan pada tahun 2007, dengan kegiatan usaha Perdagangan, Jasa, Pembangunan dan
Investasi. saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha menyewakan ruang kantor (office space) milik
Perseroan yang terletak di Menara Sudirman, Jakarta. Selain menyewakan ruang perkantoran,
Perseroan juga melakukan investasi pada perusahaan, baik perusahaan terbuka maupun tertutup.
Investasi yang dilakukan oleh perseroan dilakukan melalui pembelian saham (kepemilikan) di suatu
perusahaan.
Pada periode 31 Desember 2017, Perseroan memiliki tingkat ROA sebesar 7,68% dan ROE sebesar
8,00%. Pendapatan per 31 Desember 2017 senilai Rp5.366,- juta, laba usaha senilai Rp3.643,- juta dan
laba tahun berjalan senilai Rp3.650,- juta.
Peluang bisnis usaha yang dilakukan Perseroan memiliki potensi yang sangat baik dimasa yang akan
datang “kebutuhan akan ruang perkantoran akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan
perekonomian Indonesia yang akan semakin membaik di masa yang akan datang, selain itu potensi dari
investasi saham juga memiliki potensi return yang tinggi, namun seiring dengan potensi return nya,
investasi juga disertai dengan tingkat risiko yang tinggi. Maka dengan itu, sangat diperlukan melakukan
menerapkan kebijakan investasi dalam setiap pengambilan keputusan” ujar Nicholas Santoso yang
merupakan Direktur Perseroan.
Dana hasil penawaran umum Perdana Saham (IPO) yang terhimpun sebesar Rp40.000.000.000,- (empat
puluh milliar Rupiah), dimana akan digunakan untuk 1. Kegiatan Investasi di perusahaan publik maupun
non-publik, 2. Menambah portofolio ruang perkantoran, serta 3. Modal Kerja Perseroan.
Lebih lanjut Toto Sosiawanto, Senior Vice President PT Erdikha Elit Sekuritas yang bertindak selaku
Penjamin Pelaksana Emisi Efek (underwriter) menambahkan berdasarkan sistem penjatahan, 99%
adalah alokasi untuk penjatahan pasti dan 1% untuk porsi terpusat (pooling), dimana total permintaan
yang diterima sejumlah 1.218.893.100 lembar saham merupakan permintaan atas porsi pooling, dengan
dana yang masuk sejumlah Rp243.778.620.000,- yang mencerminkan kelebihan permintaan sebanyak
609 kali dari jatah pooling tersebut.
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