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MPMX Berencana Menjual Sebagian Sahamnya di Bisnis Pembiayaan
JAKARTA, 3 Februari 2017 – PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk (IDX Ticker: MPMX, “Perseroan”),
perusahaan consumer automotive terkemuka di Indonesia, mengumumkan rencana untuk
menjual sebagian sahamnya di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (“MPMFinance”) kepada
mitra strategisnya JACCS Co. Ltd. (TKY Ticker: 8584, “JACCS”), perusahaan pembiayaan ternama
dari Jepang. Rencana penjualan saham ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan
perjanjian definitif, termasuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari seluruh pemangku
kepentingan Perseroan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), para kreditur MPMFinance, juga
pemenuhan terhadap seluruh peraturan hukum yang berlaku.
MPMFinance adalah anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang pembiayaan yang
menawarkan jasa pembiayaan konsumen dan komersial baik untuk individu maupun korporasi
melalui 100 kantor cabang dan outlet di seluruh Indonesia. Melalui rencana ini, MPMX akan
menjual kurang lebih sebanyak 20 persen sahamnya kepada JACCS, sehingga akan mengurangi
porsi kepemilikannya dari 60 persen ke 40 persen, sedangkan JACCS akan menambah porsi
sahamnya di MPMFinance dari 40 persen menjadi 60 persen.
Rencana penjualan sebagian saham ini adalah inisiatif MPMX untuk berfokus serta
meningkatkan pertumbuhan bisnis utamanya di bidang consumer automotive, yang mana
JACCS sebagai mitra strategis jangka panjang Perseroan di bidang jasa keuangan dan
pembiayaan, diyakini akan mampu mengoptimalkan pertumbuhan bisnis MPMFinance ke
tingkat selanjutnya.
Setelah transaksi ini selesai dilaksanakan, MPMX akan terus memberikan dukungannya pada
MPMFinance dengan menyediakan akses ke seluruh jaringan Perseroan.

Tentang PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk adalah perusahaan konsumer otomotif yang memiliki misi untuk menyediakan
produk – produk dan jasa transportasi yang berkualitas tinggi serta pelayanan terbaik demi kepuasan konsumen
serta memberikan imbal hasil yang berkesinambungan pada para pemangku kepentingan. Kami menawarkan
layanan dan produk – produk kami melalui bisnis yang berfokus pada bisnis distribusi dan retail untuk motor
Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, bisnis roda empat yang menyediakan penjualan dan layanan purna
jual mobil Nissan dan Datsun di seluruh Indonesia, bisnis consumer part yaitu produksi dan distribusi pelumas
bermerek Federal Oil dan Federal Mobil, bisnis jasa penyewaan mobil, serta bisnis jasa keuangan yang meliputi
layanan multifinance dan produk asuransi umum.

