
1*Per 30 Juni 2022. 1 meliputi usaha patungan. Catatan: bn = billion
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).
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Eastspring Investments 
Indonesia

Untuk nasabah institusi dan ritel secara global, kami 
mengelola dana kelolaan USD 222 Miliar1 di seluruh berbagai
strategi meliputi saham, pendapatan tetap, multi aset, 
kuantitatif dan alternatif. 

Pendapatan Tetap Saham           Kuantitatif Lainnya^                

Solusi Portfolio Multi Aset

39% senior manajemen
adalah wanita

29 kewarganegaraan
dipekerjakan

Keberagaman memperkuat cara berpikir
kami
Hal ini merupakan bagian penting bisnis kami dan kami percaya
dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan 
hasil jangka panjang bagi klien kami.

Berdiri sejak tahun 2011, PT 
Eastspring Investments Indonesia 
adalah salah satu perusahaan
manajer investasi terbesar dengan
dana kelolaan Rp 74.41 Triliun* 
meliputi reksa dana, dan diskre. 

Eastspring Indonesia berkomitmen
penuh untuk menyediakan jasa
keuangan yang berkualitas dan 
terpercaya dengan kualitas yang 
sama. 

Eastspring Investments, merupakan bagian
Prudential plc, bisnis aset manajemen di 
Asia, menyediakan solusi investasi inovatif
untuk memenuhi kebutuhan nasabah. 

Keutamaan yang dimiliki Eastspring adalah
adanya suatu koneksi kuat pada tujuan
yang dimiliki bersama, yaitu Ahli di Asia. 
Investasi untuk Masa Depan Anda.
dengan jelas menjadi panduan dalam
setiap pekerjaan yang kami lakukan.

Sejak berdiri pada tahun 1994, kami telah
membangun kehadiran kami di 11 pasar 
utama dan juga beberapa kantor distribusi
di Amerika Utara dan Eropa. 

Corporate Factsheet

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

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi
eastspring.com dan eastspring.co.id


