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PERATURAN NOMOR IX.A.4 : PRO SEDUR PENANG G UHAN PENAWARAN UMUM

1. Bapepam dapat menangguhkan Penawaran Umum setelah menyampaikan pemberitahuan

 kepada Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, jika diperoleh kesimpulan bahwa:

a. Pernyataan Pendaftaran, Prospektus atau dokumen lainnya yang disampaikan sebagai

bagian dari proses pendaftaran Efek, mencakup informasi dan atau fakta material yang:

1) palsu atau menyesatkan atau mengabaikan fakta material yang diperlukan pada saat

i t u  dan  sesua i  dengan  keadaan  wak tu  pe r nya taan  te rsebu t  d ibua t ;

2) menjadi tidak benar atau menyesatkan atau mengabaikan fakta material karena

terjadinya perubahan keadaan dan keterangan tambahan yang diperlukan  untuk

memperbaik i  keadaan  tersebut t idak disampaikan kepada masyarakat ;

b. Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten dalam Penawaran Umum, telah

melanggar Undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; atau

c. setiap Pihak yang disebut pada huruf b tidak menyampaikan perubahan dan atau tambahan

informasi yang diminta Bapepam.

2. Keputusan penangguhan oleh Ketua Bapepam dikeluarkan sesuai dengan Formulir Nomor

IX.A.4-1 lampiran 1 peraturan ini.

3. Bapepam dapat mencabut penangguhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas sesuai

dengan Formulir Nomor IX.A.4-2 lampiran 2 peraturan ini,  apabila yang menjadi dasar

ketetapan penangguhan telah diselesaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17  Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar  Modal
Nomor : Kep- 45 /PM/1996
Tanggal : 17  Januari 1996



IV-4

Peraturan Nomor IX.A.4

LAMPIRAN         : 1

Peraturan Nomor : XI.A.4

FORMULIR NOMOR: IX.A.4-1

Nomor : S-       /PM/19... Jakarta,. ...........................19....

Lampiran : ---

Perihal : Penangguhan Penawaran Umum.              KEPADA
Yth..................................................

 di -

       ......................................

Menunjuk Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor ..... tanggal ....., kami
berpendapat bahwa pengungkapan yang disajikan tidak memberikan keterangan
y a n g  c u k u p  k e p a d a  p u b l i k  b e rd a s a r k a n  h a l - h a l  s e b a g a i  b e r i k u t :

1. ...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

3. ...................................................................................................................

Berdasarkan hal di atas, dengan ini kami menangguhkan efektifnya Pernyataan
 Pendaftaran  dan Saudara  wajib segera menghentikan penawaran Efek yang
bersangkutan kepada umum, sampai Bapepam memperoleh kepastian bahwa
pengungkapan keterbukaan yang diperlukan telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

............................................

NIP. ....................................

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;

2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
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LAMPIRAN         : 2

Peraturan Nomor : IX.A.4

FORMULIR NOMOR: IX.A.4-2

Nomor : S-       /PM/19... Jakarta,. ...........................19....

Lampiran : ---

Perihal : Pencabutan Penangguhan              KEPADA

Penawaran Umum. Yth..................................................

di -

        ......................................

Menunjuk Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor ...... tanggal ...... yang telah
ditangguhkan efektifnya dengan Surat Ketua Bapepam Nomor ......... tanggal ......,
bersama ini diberitahukan bahwa Bapepam telah memperoleh  kepastian  pengungkapan
keterbukaan yang bersangkutan sudah dipenuhi, dan oleh karena itu penangguhan
tersebut dibatalkan.  Berdasarkan hal di atas bersama ini dinyatakan bahwa Pernyataan
Pendaftaran menjadi efektif kembali dan Saudara dapat melakukan penawaran Efek
yang bersangkutan kepada umum.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

............................................

NIP. ....................................

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;

2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.


