Press Release

Trimegah Luncurkan Aplikasi Investasi:
Trima
Jakarta, 21 Februari 2017 – Sebagai bentuk komitmen dan dukungan bagi
masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia dan memberikan kendali
yang lebih luas kepada investor terhadap investasinya, PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk (“Trimegah”) hari ini meluncurkan Aplikasi Investasi yang diberi nama
Trima: Trimegah Investment App – sebuah aplikasi investasi yang mudah, cepat dan
nyaman. Dengan Trima, investor dapat mengelola investasinya kapan saja dan di
mana saja, baik melalui smartphone, tablet bahkan smart watch.
Direktur Utama Trimegah, Stephanus Turangan, mengatakan, “Sejalan dengan
berkembangnya teknologi dan meningkatnya penetrasi internet dan smartphone di
Indonesia, investor atau calon investor memiliki kebutuhan untuk mengelola
investasi mereka secara real time, kapan saja dan di mana saja. Mereka
menginginkan sebuah fasilitas yang memudahkan mereka untuk bertransaksi dan
mengelola portofolio investasinya dengan cara yang mudah, aman dan nyaman bagi
mereka. Oleh karena itu, kami mempersembahkan Trima.”
Trima hadir sebagai salah satu bentuk komitmen Trimegah dalam meningkatkan
inklusi keuangan, terutama di sektor pasar modal Indonesia. “Dengan kemudahan
dan keamanan yang ditawarkan Trima, kami berharap lebih banyak calon investor
yang semakin tertarik berinvestasi di pasar modal Indonesia,” tutur Stephanus.
Aplikasi Trima yang telah tersedia untuk pada smartphone, tablet, dan smart watch
berbasis Android dan iOS. Paul Rafiuly, Chief Operating Officer Trimegah
mengatakan, “Trima merupakan aplikasi investasi all-in-one, di mana investor tidak
perlu memiliki banyak akun dan aplikasi untuk mengelola investasinya, baik di
saham maupun reksa dana. Melalui Trima, kami berusaha memberikan pengalaman
terbaik bagi investor.”
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Fast to Execute
Trima dirancang agar investor dapat bertransaksi dengan cepat, mudah dan
nyaman, seperti memantau portfolio investasi melalui smart watch, yang
kemudian memungkinkan investor mengeksekusi transaksi dengan cepat.



Simple to Trade
Trima dilengkapi dengan fitur trading ideas yang kredibel, di mana Trima
menyajikan saham-saham yang kami rekomendasikan sehingga memudahkan
investor mengambil keputusan investasi.



Convenient Research
Trima menyediakan analisis teknikal dan fundamental, serta tools yang
memungkinkan investor membandingkan beberapa saham dengan indikatorindikator yang ditentukan, hanya satu klik saja. Selain lengkap, riset yang
disediakan juga nyaman dibaca di smart phone atau tablet Anda



Convenient to Transact Multiple Products
Dengan Trima, investor cukup memiliki 1 akun dan 1 aplikasi saja untuk
berinvestasi di saham dan reksa dana. Dengan Trima, reksa dana dapat
dijadikan jaminan untuk bertransaksi saham, berkat sistem terintegrasi antar
instrumen.
Trima juga membantu investor mengoptimalkan return portfolio dengan fitur
auto sweep di mana investor dapat memindahkan dana kas ke reksa dana
pasar uang secara otomatis.



Consolidated Statement of Account
Trima menyediakan laporan akun yang terkonsolidasi atas semua aset-aset
investor, sehingga memudahkan investor mengetahui dan mengelola portfolio
investasi mereka.

“Dari segi registrasi pun Trima menyediakan 2 pilihan cara registrasi. Pertama, calon
investor dapat datang ke kantor cabang Trimegah untuk membuka rekening efek,
Rekening Dana Nasabah (RDN), Single Investor Identification (SID). Dengan
menggunakan data kependudukan pada KTP Elektronik, proses ini hanya
membutuhkan waktu tidak lebih dari 30 menit sejak pembukaan rekening hingga
Anda siap bertransaksi. Atau, dengan do-it-yourself registration yang dapat
dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang
Trimegah. Rekening efek, Rekening Dana Nasabah (RDN), Single Investor
Identification (SID) akan siap maksimal dalam 2 hari kerja sejak semua dokumen
asli dan lengkap kami terima. Untuk mempermudah nasabah, Trimegah
menyediakan jasa pengambilan dokumen di tempat calon nasabah,” tutup Paul.

--- SELESAI ---

Tentang Trimegah
Didirikan pada bulan Mei tahun 1990, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
(sebelumnya PT Trimegah Securities Tbk) 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 Sekuritas Indonesia Tbk memiliki 3 unit usaha dan 1 anak
perusahaan. Divisi Equity Capital Markets (ECM) menyediakan layanan perantara
transaksi saham bagi nasabah ritel maupun institusi, dan fasilitas pinjaman marjin.
Divisi Debt Capital Markets (DCM) melayani transaksi perdagangan Surat Utang
Negara, Obligasi Negara Ritel, Sukuk Negara Ritel, Sukuk Tabungan, Savings Bond
Ritel, dan obligasi korporasi. Divisi Investment Banking (IB) menyediakan 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 Sekuritas Indonesia Tbk memperoleh Izin Usaha
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. PT
Trimegah Asset Management menyediakan berbagai reksa dana saham, campuran,
pendapatan tetap, dan pasar uang sesuai dengan kebutuhan nasabah korporasi,
lembaga keuangan dan dana pensiun.
Mulai bulan April 2014, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk juga melakukan
kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana bagi nasabah ritel. Semua produk
dan layanan bagi nasabah ritel dilayani melalui 14 kantor cabang di 12 kota di
Indonesia. Untuk melengkapi layanan tersebut, kami juga menyediakan fasilitas online bagi nasabah ritel yang ingin berinvestasi di saham maupun reksa dana.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek
Indonesia. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset
Management telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
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DISCLAIMER:
This message is presented by PT Trimegah Sekuritas Indonesia 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.

