
                                                                            

 

 
 
 
 
 

 

Bersama dengan ini kami PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI selaku Manajer Investasi 
mengumumkan telah dilaksanakannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus 
Reksa Dana Mandiri Investa Dynamic Balanced Strategy, dalam rangka perubahan nama Reksa Dana 
menjadi  Reksa Dana Mandiri Brawijaya Investa Berimbang dan ketentuan mengenai Donasi Yayasan 
Pengembangan Unibraw Abadi (Dana Endownment) sebagaimana telah diumumkan melalui surat 
kabar harian Neraca pada tanggal 26 Februari 2019, serta tambahan perubahan terkait kebijakan 
pembagian hasil investasi yaitu Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak 
membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA 
BERIMBANG tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada 
Pemegang Unit Penyertaan, dan dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil 
investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit 
Penyertaan dengan memperhatikan pilihan program investasi masing-masing Pemegang Unit 
Penyertaan terkait dengan Donasi Yayasan Pengembangan Unibraw Abadi (Dana Endownment). 
 
Berikut kami sampaikan tambahan perubahan dimaksud : 
 

Semula Menjadi 

 
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI  
 
Setiap hasil investasi yang diperoleh 
MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG 
dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan 
dibukukan kembali ke dalam MANDIRI 
BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG, sehingga 
selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva 
Bersihnya.  
 
Pemegang Unit Penyertaan yang 
menginginkan uang tunai dapat menjual 
kembali sebagian atau seluruh Unit 
Penyertaan yang dimilikinya. 

 
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI  
 
Setiap hasil investasi yang diperoleh 
MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG 
dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan 
dibukukan ke dalam MANDIRI BRAWIJAYA 
INVESTA BERIMBANG sehingga selanjutnya 
akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih 
MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG.  
 
Manajer Investasi memiliki kewenangan 
untuk membagikan atau tidak membagikan 
hasil investasi yang telah dibukukan ke 
dalam MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA 
BERIMBANG tersebut di atas, serta 
menentukan besarnya hasil investasi yang 
akan dibagikan kepada Pemegang Unit 
Penyertaan.  
 
Dalam hal Manajer Investasi memutuskan 
untuk membagikan hasil investasi, 
pembagian hasil investasi akan dilakukan 
secara serentak kepada seluruh Pemegang 
Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN 
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS 

REKSA DANA YANG DIKELOLA OLEH PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI 



 

 

 

a. Bagi Pemegang Unit Penyertaan 
yang memilih untuk melakukan 
pembelian Unit Penyertaan dengan 
program investasi Diamond, hasil 
investasi akan dibagikan dalam 
bentuk tunai;  

b. Bagi Pemegang Unit Penyertaan 
yang memilih untuk melakukan 
pembelian Unit Penyertaan dengan 
program investasi Platinum, 50% 
(lima puluh persen) dari hasil 
investasi akan dibagikan dalam 
bentuk tunai dan 50% (lima puluh 
persen) dari hasil investasi akan 
dibagikan dalam bentuk Unit 
Penyertaan; dan  

c. Bagi Pemegang Unit Penyertaan 
yang memilih untuk melakukan 
pembelian Unit Penyertaan dengan 
program investasi Reguler, hasil 
investasi akan dibagikan  dalam 
bentuk Unit Penyertaan; 

yang besarnya proporsional berdasarkan 
kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap 
Pemegang Unit Penyertaan.  
 
Pembagian hasil investasi tersebut di atas, 
jika ada, akan menyebabkan Nilai Aktiva 
Bersih per Unit Penyertaan menjadi 
terkoreksi.  
 
Pembagian hasil investasi dalam bentuk 
tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan 
diberitahukan secara tertulis terlebih 
dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.   
 
Untuk pembagian hasil investasi dalam 
bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil 
investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika 
ada) akan dilakukan melalui 
pemindahbukuan/transfer dalam mata 
uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas 
nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera 
mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa 
sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil 
investasi. Semua biaya bank termasuk biaya 
pemindahbukuan/transfer sehubungan 
dengan pembayaran pembagian hasil 
investasi berupa uang tunai tersebut, jika 
ada, menjadi beban Pemegang Unit 
Penyertaan.  



 

 

 

  
Untuk pembagian hasil investasi dalam 
bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan 
dikonversikan sebagai penambahan Unit 
Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit 
Penyertaan yang bersangkutan dengan 
menggunakan  Nilai Aktiva Bersih per Unit 
Penyertaan pada saat dilakukannya 
penambahan tersebut sesegera mungkin, 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa  sejak 
tanggal dilakukannya pembagian hasil 
investasi. 
 
Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan 
pembagian hasil investasi, Pemegang Unit 
Penyertaan yang ingin merealisasikan 
investasinya dapat menjual kembali sebagian 
atau seluruh Unit Penyertaan yang 
dimilikinya. 
. 

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit 
Penyertaan yaitu :  
 

(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer 
bank (jika ada) sehubungan 
dengan pembelian Unit 
Penyertaan oleh Pemegang Unit 
Penyertaan, pengembalian sisa 
uang pembelian Unit Penyertaan 
yang ditolak dan pembayaran 
hasil penjualan kembali Unit 
Penyertaan. 

 

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit 
Penyertaan yaitu :  

 
(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank 

(jika ada) sehubungan  dengan 
pembelian Unit Penyertaan oleh 
Pemegang Unit Penyertaan, 
pengembalian sisa uang pembelian 
Unit Penyertaan yang ditolak dan 
pembayaran hasil penjualan kembali 
Unit Penyertaan serta pembagian hasil 
investasi (jika ada) ke rekening atas 
nama pemegang Unit Penyertaan. 

 

Keterangan lebih lanjut mengenai detail perubahan MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG 
tercantum pada Prospektus MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG yang tersedia pada Manajer 
Investasi. 
 
Adapun perubahan tersebut akan Manajer Investasi beritahukan kepada OJK pada Surat No. 
80/MMI.PDM.II/2019. 
 
Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik. 
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