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MATAHARI MENURUNKAN MARJIN BUNGA PINJAMAN SEBESAR 175 
BPS 

 
PT Matahari Department Store Tbk (“MDS” atau “Perseroan”; kode saham: “LPPF”) mengumumkan bahwa 
Perseroan baru-baru ini menanda-tangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia dan 
PT Bank CIMB Niaga Tbk. Fasilitas yang ditanda-tangani meliputi fasilitas pinjaman term-loan sebesar Rp 
1.650 miliar dan fasilitas pinjaman kredit revolving sebesar Rp 230 miliar.  
 
Fasilitas ini terutama akan digunakan untuk membayar pinjaman yang saat ini sedang berjalan, dengan 
fleksibiltas bagi MDS untuk menggunakan sisanya sebagai modal kerja dan capex. Fasilitas ini akan 
memberikan marjin bunga yang lebih rendah (JIBOR + 4,75% menjadi JIBOR + 3,00%) dan commitment fee 
(dari 1,00% menjadi 0,75%), dan juga meningkatkan fleksibilitas Perseroan dengan penghapusan excess 
cash sweep dan pembayaran wajib lainnya. Ringkasan dari persyaratan utama pinjaman ini dapat dilihat 
pada lampiran. 
 
”Marjin bunga dan commitment fee yang lebih rendah merefleksikan kekuatan posisi kredit MDS dan juga 
kekuatan akses Perseroan ke perbankan lokal maupun internasional, dan juga ke pasar modal. MDS akan 
terus fokus untuk mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan dengan pertumbuhan operasional dan efisiensi 
biaya-biaya,” kata Michael Remsen, Vice President Director dan CEO Perseroan.  
 
Sebagai jaminan untuk fasilitas ini, MDS akan memberikan jaminan berupa jaminan atas hak kekayaan 
intelektual Perseroan, rekening bank, piutang dan aset berwujud. Jaminan ini sama dengan jaminan yang 
diberikan kepada fasilitas yang saat ini masih berjalan. Pemberian jaminan ini harus disetujui oleh para 
pemegang saham Perseroan, oleh karena itu Perseroan merencanakan untuk mengadakan RUPS Luar 
Biasa yang detilnya akan diumumkan kemudian, dimana para pemegang saham yang tidak bisa hadir akan 
dapat memberikan suaranya melalui surat kuasa.  
 
 
Tentang PT Matahari Department Store Tbk  
 
Matahari Department Store merupakan department store ritel terbesar di Indonesia yang menyediakan 
produk busana fashion, produk kecantikan dan produk perlengkapan rumah tangga. Dengan jaringan lebih 
dari 1.200 pemasok lokal serta pemasok internasional yang telah dibangun selama 55 tahun perjalanan 
usahanya, Matahari senantiasa menyediakan tren fashion terkini serta gerai yang modern dan lengkap bagi 
kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Saat ini Matahari memiliki 125 gerai yang berlokasi 
di 61 kota di seluruh Indonesia. 
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