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PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Mengumumkan Rencana Stock Split
Dengan Rasio 1:100
Jumat, 19 September 2014, Jakarta –Pemegang saham PT Multi Bintang Indonesia Tbk
(Multi Bintang) telah menyetujui proposal manajemen untuk melakukan stock split dengan rasio
1:100 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini. Stock split tersebut akan berlaku
efektif sebelum akhir tahun 2014.
Salah satu motivasi dari keputusan stock split tersebut adalah permintaan dari para
pemegang saham dan investor Indonesia yang tertarik pada saham Multi Bintang beberapa
tahun terakhir ini. Multi Bintang menilai stock split sebagai suatu kesempatan untuk menjawab
pertanyaan dari publik untuk menjadikan saham Multi Bintang lebih mudah di akses.
Proposal perubahan dengan volume perdagangan yang diwajibkan membuat saham
Multi Bintang lebih mudah di akses dengan harga yang lebih rendah dan dapat membuka
peluang bagi masyarakat luas termasuk konsumen kami untuk berinvestasi pada perseroan.

“Kami menyambut baik persetujuan dari para pemegang saham untuk rencana
stock split tersebut. Bir Bintang adalah sebuah brand ikon terdepan Indonesia yang telah
menjadi kebanggaan Indonesia. Keberadaan saham Multi Bintang di pasar bursa
memungkinkan masyarakat Indonesia dan konsumen kami untuk berkesempatan ikut
memiliki Bir Bintang dengan memiliki saham perseroan,” kata Cosmas Batubara,
Presiden Komisaris PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
PT Multi Bintang Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan pertama di Indonesia
yang masuk dalam pasar bursa (go public) di tahun 1981 dan perusahaan berencana
untuk terus berada di pasar bursa Indonesia dan berupaya untuk terus memberikan nilai
tambah bagi para pemegang saham kami.
Cosmas Batubara menambahkan, “Stock split diharapkan akan dapat
meningkatkan likuiditas dari saham di pasar dengan meningkatnya akses terhadap
saham dan juga jumlah dari pemegang saham itu sendiri. Multi Bintang percaya hal
tersebut akan dinilai positif bagi para pemegang saham dan investor yang berminat.”
Dengan stock split, Multi Bintang akan mengikuti peraturan baru IDX (IDX No. I-A
2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat) dan perseroan menyambut perubahan struktur
saham dalam perusahaan dengan positif.
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Tentang PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
Pertama kali didirikan sebagai Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen di Medan pada tahun
1929, perusahaan mengoperasikan pabrik pertamanya di Surabaya hingga akhirnya mendirikan
pabrik kedua di Tangerang pada tahun 1972. Kemudian di tahun 1997, pabrik berikutnya
didirikan di Sampang Agung sebagai pengganti pabrik pertama yang berada di Surabaya.
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perusahaan, perseroan akhirnya menggunakan
nama PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MBI) dan resmi menjadi perusahaan publik di tahun
1981. Kini, PT Multi Bintang Indonesia Tbk telah tumbuh menjadi perusahaan minuman yang
bertanggung jawab dan terkemuka di Indonesia dengan portofolio merek bir ternama dan
merek soft drink, serta sejarah yang membanggakan selama lebih dari 80 tahun di Indonesia.
Menawarkan portolio merek bir dan soft drink, MBI diidentikan dengan merek bir unggulan
Indonesia, Bir Bintang; merek kelas dunia bir premium Heineken®; dan produk inovatif dengan
kesegaran ganda, Bintang Radler. MBI juga menawarkan merek bebas alkohol, Green Sands dan
Bintang Zero.
Perseroan mengoperasikan pabrik-pabriknya di Sampang Agung (Mojokerto) dan Tangerang,
sedangkan anak perusahaannya, PT MuIti Bintang Indonesia Niaga, mempunyai kantor
penjualan dan pemasaran di semua kota besar di Indonesia, dari Medan di Sumatra Utara
hingga Jayapura di Papua.

Penghargaan :
 2011 - Bir Bintang memenangkan Gold Medal untuk Kategori Bir Lager dan dianugerajkan
sebagai ‘Champion Beer 2011’ di kompetisi bir kelas dunia, The Brewing Industry
International Awards (BIIA) di London.
 2012 - PT Multi Bintang Indonesia Tbk. dianugrahi dan masuk ke dalam nominasi Forbes
Top 50 Perusahaan Indonesia oleh Forbes Indonesia; dan sebagai salah satu dari Indonesia’s
Employer of Choice 2013 oleh majalah SWA dan HayGroup.
 Selama dua tahun berturut-turut (2013 -2014) – Bir Bintang masuk dalam jajaran Top 50
Most Valuable Indonesian Brand oleh Brand Finance, konsultan global yang bergerak di
bidang evaluasi dan strategi merek.
 2014 – PT Multi Bintang Indoensia Tbk dianugerahi sebagai Living Legend Company dan Bir
Bintang sebagai Everlasting Brands di indonesia oleh Majalah Warta Ekonomi.

