
1. Pemesanan Pembelian Saham 
 
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Para pemesan saham dapat 
melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Para pemesan dalam melakukan pengajuan pemesanan saham dengan mengirimkan email ke alamat email 
ipo.cashlez@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan. 
b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada  

pukul 08.00-12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan proses 
pembayaran pemesanan saham di Bank. 

c. Melampirkan foto KTP atau identitas diri lainnya. 
d. Menyampaikan pesanan pada badan email dalam format: 

Nomor Sub Rekening Efek (SRE)<Spasi>Jumlah pemesanan(kelipatan seratus)<Spasi>Nama pemesan 
sesuai dengan KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan. 
Contoh: DH0018A1234567 1000 Agus 

e. Mencantumkan rekening pribadi pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang pemesanan 
dalam badan email yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank serta 
cabang bank dari rekening tersebut. 
Contoh: 
Nama Pemilik Rekening : Agus 
Nomor Rekening  : 1234567890 
Bank/Cabang  : Sinarmas Cabang Thamrin 

2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPS yang sudah dibubuhi Nomor Formulir 
Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub 
rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau indentitas diri yang dilampirkan tidak berlaku, 
informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP, informasi rekening bank yang 
tidak lengkap, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan saham. 

3. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang 
tercantum pada sub bab 8. Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPS yang dikirimkan melalui 
email. Kemudian bukti setor dan scan FPPS yang telah diisi lengkap wajib dikirim ke alamat email 
fpps.cashlez@gmail.com selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dengan informasi pada badan email yang 
mengungkapkan nomor FPPS dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau indentitas lainnya yang berlaku. 

 
Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona 
(COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap 
memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan ini adalah final dan para pemesan yang ingin 
berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.  
 
Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi 
pemegang rekening di KSEI. 
 

2. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham 
 
Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham 
selama jam kerja dimulai pada pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana jam kerja ini 
merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau 
Agen Penjualan. 
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir yang diajukan melalui email oleh pemesan yang 
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan, dan 



Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran 
sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih 
berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan 
secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. 
Para Pemesan dapat menyampaikan pertanyaan atau melakukan permintaan informasi secara online melalui email 
ask.cashlez@gmail.com. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) tidak akan melayani 
pertanyaan atau permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE. 
 
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak 
pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan 
pembelian saham tidak terpenuhi. 
 
3. Masa Penawaran Umum 
 
Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020 dari pukul 8:00 WIB sampai dengan pukul 
15:00 WIB setiap hari pelaksanaan. 
 
4. Tanggal Penjatahan 
 
Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 29 April 2020. 
 
5. Syarat-Syarat Pembayaran 
 
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, transfer, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata 
uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dan mencantumkan nomor 
FPPS yang diterima pada email balasan mengenai pemesanan pembelian saham pada kolom berita slip setoran 
Bank dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada: 
 

PT Bank Sinarmas, Tbk. 
Cabang KFO Thamrin, Jakarta 

Atas Nama: Sinarmas IPO Cashlez 
No. Rek : 0052889537 

 
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang 
mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai 
pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (in good funds) secara efektif pada tanggal 27 April 2020. 
Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal Tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan 
tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet 
giro hanya berlaku pada hari pertama. 
 
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. 
Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel 
bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk 
pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. 
Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi 
Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya. 
 
6. Bukti Tanda Terima 
 
Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima email pengajuan pemesanan saham dengan melampirkan 
FPPS yang diisi lengkap dan bukti setor yang dananya telah diterima rekening (in good funds), akan mengirimkan 
email balasan sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan 
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Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat 
diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) 
atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan 
Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan. 

 
7. Pengembalian Uang Pemesanan 

 
Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan 
Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para 
Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan secara otomatis ke rekening yang dicantumkan pada saat pengajuan 
pemesanan saham. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah 
Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham. 
 
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau dengan menggunakan Sistem 
Kliring Nasional (“SKN”) ke rekening atas nama pemesan yang dicantumkan pada saat pengajuan pemesanan 
saham. 
 
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam 
pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan 
kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang 
bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang 
dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus 
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 
 
8. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham 

 
Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham akan dikirimkan dalam bentuk scan copy ke 
email pemesan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pencatatan. Sedangkan untuk Formulir 
Konfirmasi Penjatahan asli dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek dengan perjanjian terlebih dahulu dan 
pada saat pengambilan FKP wajib menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. 
 
 


