Tentang Eastspring Investments

REKAM JEJAK
KAMI

----------------Eastspring Investments adalah perusahaan
manajer investasi terkemuka di Asia baik
untuk retail maupun institusi, dengan dana
kelolaan

USD 258 miliar*
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MITRA DISTRIBUSI
TERNAMA

Eastspring Investments
berlokasi di

Bekerjasama dengan mitra-mitra
distribusi terkemuka:
Ajaib, BCA, Bareksa, Bibit, Bmoney,
Commonwealth, CTBC, Danamon,
DBS, FUNDtastic, HSBC, Invesnow,
IPOT, Makmur, Mandiri
Sekuritas, Maybank, Mirae
Sekuritas, Moduit, OVO
Invest, Phillip Sekuritas,
Permata Bank, Pluang,
SCB dan Tanamduit.
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PASAR UTAMA
ASIA

dan beberapa kantor di
Amerika Utara dan Eropa.

Eastspring Investments adalah bagian dari
Prudential Corporation Asia, merupakan
bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia.
Eastspring menyediakan solusi investasi yang
beragam dari berbagai kelas aset meliputi:
Saham
Pendapatan Tetap
Multi Aset
Solusi Investasi Kuantitatif
Alternatif
dan berkomitmen untuk memberikan hasil
investasi yang berkualitas tinggi bagi
nasabah kami dalam jangka waktu panjang.
Kami berusaha menyelaraskan diri dengan
inisiatif keberlanjutan global dan
merupakan penandatangan Prinsip Investasi
Bertanggung Jawab yang didukung oleh
PBB. Tim investasi kami mengintegrasikan
pertimbangan Lingkungan (Environment),
Sosial (Social), Tata Kelola (Government)
yang konsisten dengan filosofi dan proses
investasi mereka sendiri.

Tentang Eastspring Indonesia
----------------Berdiri sejak tahun 2011, PT Eastspring
Investments Indonesia adalah salah satu
perusahaan manajer investasi terbesar di
Indonesia dengan dana kelolaan

IDR 85,18 triliun**
TOTAL ASET

USD 258 Miliar*
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KERAGAMAN DAN
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karyawan
kami adalah
wanita.
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Quant

Pendapatan Tetap

Saham

Lainnya ^

Investment Solutions

kebangsaan
yang
dipekerjakan.

manajemen
eksekutif kami
adalah wanita.

meliputi reksa dana, dan diskre.
Eastspring Indonesia berkomitmen penuh
untuk menyediakan jasa keuangan yang
berkualitas dan terpercaya, dengan kualitas
yang sama.
Untuk informasi lebih lanjut kunjungi
Informasi lainnya
diakses di
eastspring.com
dandapat
eastspring.co.id.

eastspring.com dan eastspring.co.id

*Data per 31 Desember 2021. PT Eastspring Investments
Indonesia (tidak termasuk usaha patungan) merupakan anak
perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang
berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas
dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT
Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak
terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial,Inc
yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat atau
dengan Prudential Assurance Company, anak perusahaan M&G
plc (sebuah perusahaan gabungan di UK).
**Data per 30 Desember 2021.

TIM MANAJEMEN & TIM INVESTASI UTAMA
Alan J. Tangkas Darmawan
Presiden Direktur
Alan memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri keuangan
termasuk perbankan, asuransi dan aset manajemen. Sebelum bergabung
dengan Eastspring Indonesia, beliau bekerja untuk Allianz Life Indonesia
selama lebih dari 12 tahun dan memegang berbagai posisi senior di area
market management bancassurance dan risk management, dengan jabatan
terakhirnya adalah sebagai Chief Investment Officer sekaligus anggota
Dewan Direksi. Alan merupakan seorang Certified Financial Planner
(Singapura), Fellow Chartered Financial Planner (Singapura) dan Registered
Financial Planner (Indonesia). Alan memiliki lisensi WMI.

Rian Wisnu Murti
Direktur, Head of Syariah Unit
Rian memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman berkarir di dunia investasi.
Sebelum bergabung dengan Eastspring Indonesia, ia menempati posisi
sebagai Senior Manager of Investment Services di Prudential Life Assurance
Indonesia. Ia pernah bekerja di beberapa perusahaan sekuritas dan
memegang berbagai posisi di area riset, dealing dan investment banking.
Rian memiliki lisensi WMI dan WPEE.

Sulystari
Direktur
Tari berpengalaman lebih dari 15 tahun berkarir di industri pasar modal
Indonesia. Sebelum bergabung dengan tim Board of Directors Eastspring
Investments Indonesia, beliau memegang posisi Head of Operations, IT
dan Finance. Beliau juga pernah bekerja di BNP Paribas Asset Management
Indonesia sebagai Operations Manager dan Citibank Securities Services
dengan posisi terakhir sebagai Head of Fund Product. Tari memiliki izin
Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kong Qian Liew, CFA
Head of Investment
Qian memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri manajer
investasi dan sekuritas. Sebelum bergabung di Eastspring Indonesia,
Qian pernah bekerja di PT RHB Asset Management Indonesia sebagai
Chief Investment Officer/Associate Director. Qian memiliki lisensi WMI dan
pemegang CFA.

Hengky Tambunan
Head of Fixed Income
Hengky berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang investasi dan
keuangan terutama di area pendapatan tetap. Ia mengawali karirnya
sebagai Credit Analyst di salah satu bank ternama di Indonesia. Sebelum
bergabung dengan Eastspring Indonesia, Hengky pernah menduduki
berbagai posisi antara lain Fixed Income Trading Head di Bank Danamon
dan Fixed Income Portofolio Manager di BNP Paribas Investment Partner.
Hengky memiliki lisensi WMI dan telah lulus ujian CFA level 1.

Komang Shanti
Head of Dealing
Komang memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri pasar
modal Indonesia. Sebelum bergabung dengan Eastspring Indonesia,
Komang bekerja di BNP Paribas Investments Partner selama 8 tahun
dengan berbagai posisi termasuk Fund Management dan Product
Research. Posisi terakhirnya di BNP adalah sebagai Deputy Head of Fixed
Income. Komang memiliki lisensi WMI.

Erik Susanto
Head of Multi Asset
Erik memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun di bidang pasar modal
Indonesia. Sebelumnya Erik menjabat sebagai Investment Specialist and
Analyst di CIMB Principal Asset Management serta posisi Junior
Portofolio Manager di RHB OSK Asset Management. Erik memiliki
lisensi WMI.

Rio Rinaldo Mulia
Senior Equity Fund Manager
Berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang investasi. Sebelum
bergabung di Eastspring Investments Indonesia. Rio adalah Investments
Analyst di CIM Investments Management, Rio juga pernah bekerja di
Kendall Court sebagai Analyst dan Mandiri Sekuritas sebagai Research
Analyst. Rio memiliki lisensi WMI dan telah lulus ujian CFA level 1&2.

Dipo Akbar Panuntun
Fixed Income Manager
Dipo berpengalaman lebih dari 15 tahun di pasar modal Indonesia.
Sebelum bergabung dengan Eastspring Indonesia. Dipo bekerja untuk
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sebagai Rating Analyst.
Sebelumnya Dipo juga pernah menduduki posisi Associate di Truscel
Capital. Dipo memiliki lisensi WMI.

Rizki Ardhi, CFA
Senior Equity Fund Manager
Rizki memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang pasar modal
Indonesia. Sebelum bergabung di Eastspring Investments Indonesia. Rizki
bekerja sebagai Equity Portfolio Manager/Analyst. Sebelumnya Rizki juga
telah bekerja di PT Bahana TCW Investment Management sebagai
Research Analyst. Rio memiliki lisensi WMI dan pemegang CFA.

Disclaimer
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun
secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu
bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah
melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam
dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarank-an untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat
keuangannya sebelum berko-mitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak
terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga
melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan
juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi
untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa
dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments
Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan
setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung
risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki
seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring
Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat atau
dengan Prudential Assurance Company, anak perusahaan M&G plc (sebuah perusahaan gabungan di United Kingdom).
PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK).

