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INFORMASI TAMBAHAN
SEHUBUNGAN DENGAN RUPSLB 2 JUNI 2014
Pada tanggal 27 April 2014, MDS mengumumkan penanda-tanganan perjanjian pinjaman (“Perjanjian
Pinjaman”) antara PT Matahari Department Store Tbk (“MDS” atau “Perseroan”, kode saham: “LPPF”) dengan
PT Bank BNP Paribas Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank-bank”). Fasilitas yang ditanda-tangani
meliputi fasilitas pinjaman term-loan sebesar Rp 1.650 miliar dan fasilitas pinjaman kredit revolving sebesar
Rp 230 miliar. Pada tanggal 30 April 2014, MDS mengumumkan rencana Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”) yang dijadualkan akan diadakan pada tanggal 2 Juni 2014 di Hotel Aryaduta Jakarta,
untuk meminta persetujuan pemegang saham atas pemberian jaminan kepada Bank-bank sehubungan
dengan Perjanjian Pinjaman. MDS bermaksud untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai agenda
RUPSLB.
Agenda RUPSLB yang akan diumumkan pada Panggilan RUPSLB pada 16 Mei 2014 adalah sebagai berikut:
(i) persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau semua kekayaan bersih
Perseroan sehubungan dengan pembiayaan yang akan diterima oleh Perseroan dari bank, sebagaimana
disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan dan ketentuan perundangan yang berlaku, dan (ii) persetujuan
untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan agenda di atas;
persetujuan-persetujuan tersebut diberikan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan berikutnya yang akan dilakukan pada tahun 2015.
Jaminan untuk Perjanjian Pinjaman terdiri dari hak kekayaan intelektual Perseroan, rekening bank, piutang
dan aset berwujud. Jaminan ini sama dengan jaminan yang diberikan kepada fasilitas yang saat ini masih
berjalan. Seperti yang telah diinformasikan pada Siaran Pers Perseroan tanggal 27 April 2014, fasilitas baru
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.
Bagi para pemegang saham yang tidak bisa hadir dapat memberikan suaranya melalui surat kuasa yang
berisi agenda RUPSLB yang sama seperti yang telah diinformasikan di atas. Surat kuasa tersebut dapat
diperoleh dengan menghubungi Perseroan melalui email ke IR@matahari.co.id.
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.

Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi:
Corporate Communications / Investor Relations
PT Matahari Department Store Tbk
Tel: (62 21) 547 5333
E-mail: corporate.communication.mds@matahari.co.id, ir@matahari.co.id
Website: www.matahari.co.id
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