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Asuransi Tugu Pratama Resmi Masuk Bursa Saham
JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk secara resmi tercatat di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dengan kode saham “TUGU”. Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini
menjadi emiten ke-17 yang mencatatkan sahamnya melalui penawaran umum perdana (initial
public offering/IPO) sepanjang 2018.
Adapun kode saham TUGU dipilih perseroan sebagai langkah awal rebranding perseroan
menggunakan call-name “Tugu Insurance” kedepannya karena telah resmi berstatus sebagai
perusahaan terbuka yang tercatat dalam bursa efek per Senin (28/5/2018).
Dalam penawaran umum perdana saham ini, Tugu Insurance melepas sebanyak 177,78 juta
unit saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Dengan harga
IPO Rp 3.850 per saham, perseroan akan memperoleh dana sekitar Rp684 miliar.
70% dana akan digunakan untuk pengembangan bisnis termasuk penguatan infrastruktur
produk – produk ritel, dan 30% untuk peningkatan modal anak usaha yakni PT Tugu
Reasuransi Indonesia (TuguRe).
“Kami meyakini perolehan dana dari IPO ini sudah mampu mendukung belanja modal dan
pengembangan bisnis untuk jangka 3-5 tahun ke depan,” jelas beliau seusai menghadiri
pencatatan perdana saham perseroan di Jakarta, Senin (28/5/2018).
Indra menambahkan, harga saham yang ditawarkan adalah harga yang “fair” sesuai dengan
fundamental perseroan yang kuat. Manajemen optimis mampu menjalankan semua strategi
bisnis yang telah ditetapkan pada awal tahun ini, termasuk untuk memperluas market dengan
memasuki bisnis ritel & SME disamping memperkuat market share di sektor korporasi.
Dengan memasuki segmen ritel & SME diharapkan dapat memperbaiki portfolio balancing di
Tugu Insurance, sehingga kedepan dapat meningkatkan sustainability result serta dapat
melayani masyarakat yang lebih luas.
Melihat kondisi makro dan pasar keuangan belakangan ini, Indra mengakui kondisi pasar
saham sedang kurang kondusif meski demikian, potensi pasar yang sangat besar tetap akan
menarik bagi para investor.
Indra menambahkan, “potensi pasar asuransi itu ditopang oleh faktor demografi, penetrasi
pasar yang masih sangat rendah, tren pertumbuhan industri, pertumbuhan GDP, dan
meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat membuat industri asuransi menjadi industri
yang menarik bagi para investor.”
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Untuk informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi:
Syaiful Azhar – Corporate Secretary (Hp/WA 0812 9043 205 / E: syaiful@tugu.com)
atau
Sarah – Corporate Communication Dept. Head (Hp/WA: 0818 905 554 / E: sarah@tugu.com);
Inadia Aristyavani – Sr. PR Officer (Hp/WA: 0816 9324 07 / E: iaristyavani@tugu.com)
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