PENTING
HARAP DIBACA SEBELUM MENGISI FORMULIR PEMESANAN DAN PEMBUKAAN REKENING
1.

Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana PT. Emco Asset Management ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi
Kolektif antara PT. Emco Asset Management (“Manajer Investasi”) dengan Bank Kustodian.

2.

Unit Penyertaan Reksa Dana PT. Emco Asset Management dijual berdasarkan informasi yang tertera di Prospektus dan Informasi
tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi dan/atau
representasi selain dari yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.

3.

Minimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk masing-masing Reksa Dana PT. Emco Asset Management sesuai dengan
Prospektus.

4.

Untuk setiap pembelian wajib mencantumkan jenis Reksa Dana dan nomor rekening Reksa Dana yang dituju sesuai dengan
Prospektus.

5.

Formulir Pembukaan Rekening yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan Bukti Pembayaran dapat diserahkan kepada
Manajer Investasi atau Agen Penjual selama jam kerja serta bagi Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi
atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari : a) akte pendirian/anggaran dasar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; c) Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d) laporan keuangan atau
deskripsi kegiatan usaha; e) struktur manajemen; f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan
hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir; g) nama, spesimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan
surat kuasa dari pejabat yang bewenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan
hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di pasar modal, termasuk memberikan
instruksi sehubungan dengan rekening Nasabah; dan h) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda tangan dari
pejabat yang ditunjuk mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang.

6.

Formulir Pembelian atau formulir Penjualan Kembali atau formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan
benar (in good application) oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good
funds) di rekening Reksa Dana oleh Bank Kustodian sampai dengan Pk. 13.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang bersangkutan pada hari bursa tersebut. Jika formulir Pembelian atau formulir Penjualan
Kembali atau formulir Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan benar (in good application) oleh Manajer
Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) di rekening Reksa Dana oleh Bank
Kustodian setelah Pk. 13.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang
bersangkutan pada hari bursa berikutnya.

7.

Manajer Investasi berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Manajer Investasi tanda
tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh/spesimen yang ada di Manajer Investasi, tulisan atau keterangan pada
formulir tidak jelas atau tidak lengkap, atau Manajer Investasi meragukan hal lainnya atau karena rekening diblokir atau
dijaminkan atau dalam sengketa.

8.

Manajer Investasi berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan
permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Rekening.

9.

Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Manajer Investasi, sepanjang menurut pertimbangan Manajer Investasi
ditandatangani sesuai dengan spesimen pada Manajer Investasi dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan
oleh Manajer Investasi tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada Pemegang Rekening.

10. Pemegang Rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat
meminta kepada Manajer Investasi untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Manajer Investasi, baik sebagian
atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Manajer Investasi hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh
persetujuan dari penerima dana.
11. Dalam hal Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampunan atau pailit atau likuidasi atau merger maka
hak kewajibannya beralih kepada para ahli waris atau walinya atau penerus hak nya. Untuk itu kepada Manajer Investasi harus
ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Rekening Pencairan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana PT. Emco Asset Management adalah yang tercantum dalam Formulir
Pembukaan Rekening.
13. Untuk transaksi Pembelian berikutnya, nasabah memberikan kuasa penuh kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan
transaksi pembelian tersebut hanya dengan menyampaikan bukti setor (transfer atau RTGS) pembelian Reksa Dana.
14. Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan diterbitkan jika semua persyaratan pemesanan Unit Penyertaan telah dipenuhi, Bank
Kustodian akan mengirim surat konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah
dokumen asli diterima.
15. Apabila ada perubahan alamat pemegang Unit Penyertaan, maka harus segera ada pemberitahuan secara tertulis kepada
Manajer Investasi.

Manajer Investasi
PT. Emco Asset Management
Gedung Menara Imperium Lantai 23, Suite A
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980
Telp. 021-8378 0028, Fax. 021-8378 0038
E-mail : info@emco-am.co.id
http://www.emco-am.co.id

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - BADAN USAHA
No. Investor
Agen Penjual

: …………………………………………………
: …………………………………………………

Petunjuk Pengisian :
1. Sebelum mengisi, harap membaca dan mengerti isi Prospektus dan catatan di akhir Formulir ini.
2. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda  sesuai pilihan Anda.

INFORMASI PEMESAN (wajib diisi secara lengkap)
A. Data Badan Usaha & Pendapatan
Nama Badan Usaha

: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Domisili Badan Usaha

:

Lokal/Nasional

Tipe Badan Usaha

:

Perusahaan

Yayasan

Lembaga Keuangan

Asuransi

Reksa Dana

Dana Pensiun

Perusahaan Efek

Lainnya

Karakteristik Badan Usaha

:

Asing

BUMN/Negeri

Swasta

Sosial

Joint Venture

PMA

Perusahaan Keluarga

Afiliasi

Lainnya

Nomor Akta Pendirian

: …………………………………………………………… Nama Notaris .…………………………………………….

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: ……………………………………………………………

Tanggal Pendaftaran Identifikasi (TDP) : …………………………………………………………… Tanggal Jatuh Tempo TDP ………………………….
Nomor Surat Keterangan Domisili (SKD) : …………………………………………………………… Tanggal Jatuh Tempo SKD ………………………….
Tempat Badan Usaha Didirikan

: …………………………………………………………… Tanggal Badan Usaha Didirikan ………………………….

Nomor SIUP

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nomor Ijin PMA

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Status Domisili Kantor

:

Lama Menempati

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alamat Badan Usaha

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kotamadya / Kabupaten

: …………………………………………………………… Provinsi ……………………………………………………..

Kode Pos

: ……………………………………………………………

No. Telp Kantor

: …………………………………………………………… No. Fax Kantor : …………………………………………

Alamat e-mail Kantor

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pendapatan per Tahun (Rp.)

:

Milik Sendiri

Sewa / Kontrak

Lainnya, …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

< 1 Milyar

> 1 - 5 Milyar

> 5 - 10 Milyar

> 10 - 50 Milyar

> 50 Milyar

B. Data Kepemilikan dan Pengurus
Nama Komisaris Utama

: …………………………………………………………… No. Identitas (KTP) : ……………………………………

Nama Komisaris

: 1. ………………………………………………………… No. Identitas (KTP) : ……………………………………
2. ………………………………………………………… No. Identitas (KTP) : ……………………………………
3. ………………………………………………………… No. Identitas (KTP) : ……………………………………

Nama Direktur Utama

: …………………………………………………………… No. Identitas (KTP) : ……………………………………

Nama Direktur

: 1. ………………………………………………………… No. Identitas (KTP) : ……………………………………
2. ………………………………………………………… No. Identitas (KTP) : ……………………………………
3. ………………………………………………………… No. Identitas (KTP) : ……………………………………

C. Data Rekening Bank
Rekening atas nama

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nama Bank

: …………………………………………………………… Cabang

No. Rekening

: …………………………………………………………… Jenis Rekening : ………………………………………….

: ………………………………………….

Note : Nama rekening bank harus sama dengan nama badan usaha untuk dipergunakan sebagai rekening tujuan transfer.

D. Lain-lain
Sumber Dana Investasi

:

Hasil Usaha

Dana Pensiun

Bunga Simpanan

Hasil Investasi

Lainnya, …………………………………………………………………………………………………………………
Maksud & Tujuan Investasi

:

Mendapatkan Kenaikan Harga

Investasi

Mendapatkan Penghasilan/Pendapatan

Lainnya, …………………………………………………

Spekulasi

E. Contoh Tanda Tangan & Stempel Badan Usaha
Nama Lengkap

: …………………………………………………………

Nama Lengkap

: …………………………………………………………

Jabatan

: …………………………………………………………

Jabatan

: …………………………………………………………
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Nama Lengkap

: …………………………………………………………

Nama Lengkap

: …………………………………………………………

Jabatan

: …………………………………………………………

Jabatan

: …………………………………………………………
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Contoh Stempel Badan Usaha

Pernyataan dan Jaminan :
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Saya/kami dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi yang diberikan di Formulir Pembukaan Rekening, Profil Pemodal adalah
benar serta mengikat saya/kami dan dapat dipergunakan oleh Manajer Investasi sebagai informasi dan bukti yang sah.
Saya/kami bersedia memberikan informasi/dokumen tambahan kepada Manajer Investasi bila Manajer Investasi membutuhkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Saya/kami menyatakan bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan ke rekening Reksa Dana tidak berasal dari/untuk tujuan tindak
pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 tahun 2002 dan perubahan-perubahannya. Apabila ada
indikasi pencucian uang tersebut, maka Manajer Investasi berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana
tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang.
Saya/kami menyatakan bahwa pemegang rekening adalah perusahaan yang didirikan sah menurut hukum dan para wakil yang menandatangani
aplikasi ini berwenang penuh untuk mewakili perusahaan dan membuka rekening, dan tidak ada persetujuan/ijin dari manapun yang belum
diserahkan kepada Manajer Investasi.
Saya/kami memiliki kemampuan dan kapasitas hukum dalam melakukan investasi ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Saya/kami dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti isi prospektus, terutama yang berhubungan dengan kebijaksanaan investasi serta
resiko-resiko dari investasi Reksa Dana.
Saya/kami dengan ini menyatakan telah memahami bahwa Reksa Dana tidak termasuk dalam instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah
ataupun Bank Indonesia.
Saya/kami dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana, Prospektus, serta catatan di Formulir Pembukaan Rekening ini.

_______________________________
Tempat

_________________

Tanggal

(dd/mm/yyyy)

Diisi oleh Manajer Investasi :
Tanggal Diterima : ………………………………………
Diperiksa :

Kepatuhan :

Meterai Rp. 6.000

_______________________________
Tanda Tangan dan Nama Jelas

Lembar 1 : Bank Kustodian, Lembar 2 : Manajer Investasi, Lembar 3 : Investor

Manajer Investasi :

