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PT Trimegah Securities Tbk – Best Listed 

Company 2016 Sektor Sekuritas dan Reksa 

Dana 
 

 

Jakarta, 4 Mei 2016 –  PT Trimegah Securities Tbk meraih Penghargaan Best 

Listed Company 2016 Sektor Sekuritas dan Reksa Dana dalam Penghargaan Best 

Listed Companies 2016 yang diselenggarakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, 

Selasa, 3 Mei 2016. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Majalah Investor dan 

diberikan kepada emiten di 18 sektor usaha.   

 

Penghargaan ini terbagi dua tahap seleksi. Tahap pertama adalah tahap seleksi awal 

yang mencakup beberapa persyaratan, antara lain, aspek kepatuhan emiten dalam 

mempublikasikan laporan keuangan, tidak mendapat opini disclaimer dan adverse 

dari akuntan publik, tidak membukukan rugi bersih dan rugi operasional tahun 2015, 

dan memiliki ekuitas positif selama dua tahun terakhir.  

 

Tahap kedua adalah tahap pemeringkatan yang mengacu pada delapan kriteria 

pemeringkatan yang meliputi return saham, likuiditas saham dan volatilitas saham, 

pertumbuhan penjualan, net operating margin (NM), return on equity (ROE), asset 

turnover (ATO), dan pertumbuhan laba operasi. 

 

Adalah sebuah kebanggan bagi kami memperoleh pengharaan ini. Kami 

berkomitmen untuk terus berkarya di industri pasar modal Indonesia dan menjadi 

institusi keuangan yang semakin matang.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- SELESAI --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan untuk Editor: 

 

Tentang Trimegah 

  

Didirikan pada bulan Mei tahun 1990, PT Trimegah Securities Tbk (“Perseroan”) 

memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek dari 

Bapepam pada tahun 1992 dan 1993. Pada tanggal 31 Januari 2000, Perseroan 

mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) 

dengan kode saham “TRIM”. Saat ini PT  Trimegah Securities Tbk memiliki 3 unit 

usaha dan 1 anak perusahaan. Divisi Equity Capital Markets (ECM) memberikan 

layanan perantara transaksi saham, termasuk online trading, bagi nasabah ritel 

maupun institusi, dan fasilitas pinjaman marjin. Divisi Debt Capital Markets (DCM) 

melayani transaksi perdagangan Surat Utang Negara, termasuk Obligasi Negara Ritel, 

Sukuk Negara Ritel, maupun obligasi korporasi. Divisi Investment Banking (IB) 

memberikan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi, maupun jasa penasehat 

keuangan, termasuk merger & acquisition, divestment, valuation, due diligence, 

corporate restructuring and financing.  

 

Pada tanggal 31 Januari 2011, PT Trimegah Asset Management sebagai anak 

perusahaan PT Trimegah Securities Tbk memperoleh Izin Usaha Perusahaan Efek yang 

melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. PT Trimegah Asset Management 

menyediakan berbagai produk investasi untuk semua kelas aset yang terdiri dari reksa 

dana saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang sesuai dengan kebutuhan 

nasabah, mulai dari individu, korporasi, lembaga keuangan dan dana pensiun, untuk 

mencapai hasil yang optimal dalam investasi jangka panjang. 

 

Semua produk dan layanan kami bagi nasabah ritel yang semakin terintegrasi 

dilayani melalui 14 cabang di 12 kota besar di seluruh Indonesia. Perseroan terus 

mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanannya 

kepada nasabah. 

 

PT Trimegah Securities Tbk adalah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Indonesia. 

PT Trimegah Securities Tbk dan PT Trimegah Asset Management telah memiliki izin 

usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.  

 

 

 

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: 

Agus D. Priyambada 

Corporate Secretary 

 

PT Trimegah Securities Tbk  

Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190, Indonesia  

t. +62-21 2924 9088 | f. +62-21 2924 9150 | agusdp@trimegah.com 

 

 

 

 

DISCLAIMER:     
This message is presented by PT Trimegah Securities Tbk and PT Trimegah Asset Management 
(“Trimegah”) for   information purpose only. Under no circumstances it is to be used or considered as an 
offer to sell or a solicitation of any offer to buy. Neither Trimegah nor any officer or employee of 
Trimegah accepts liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this 
message. 


