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Lampiran  

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut: 

 

Sebelum Menjadi 

Pasal 17 

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi 

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING YIELD 

DISCOVERY dari dana yang diinvestasikan, jika ada, 

akan dibukukan ke dalam EASTSPRING YIELD 

DISCOVERY sehingga selanjutnya akan meningkatkan 

Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY.  

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil 

investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh 

Unit Penyertaan yang dimilikinya. 

Pasal 17 

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi 

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING 

YIELD DISCOVERY dari dana yang diinvestasikan (jika 

ada), akan dibukukan ke dalam EASTSPRING YIELD 

DISCOVERY sehingga selanjutnya akan meningkatkan 

Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY.  

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan 

investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki 

kewenangan untuk membagikan atau tidak 

membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke 

dalam EASTSPRING YIELD DISCOVERY tersebut (jika 

ada), 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 dalam bentuk 

tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit 

Penyertaan baru yang besarnya proporsional 

berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap 

Pemegang Unit Penyertaan.  

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai 

atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan 

berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 

- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang 

diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan 

di bawah Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 

maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak 

Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan 

dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru. 

 

- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang 

diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan 

setara atau lebih besar dari Rp 200.000,- (dua 

ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi 
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yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan 

tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai.  

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau 

Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan 

secara tertulis melalui website Manajer Investasi 

dan/atau media lainnya.  

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima 

pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit 

Penyertaan, Bank Kustodian akan mengkonversikan 

hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru, sesuai 

dengan skema dan prosedur pembagian hasil 

investasi yang telah disepakati oleh Manajer Investasi 

dan Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari 

Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil 

investasi. 

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima 

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 dalam mata uang Rupiah 

sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil 

investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) 

menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan 

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil 

investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang 

ingin merealisasikan investasinya dapat menjual 

kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang 

dimilikinya. 

 

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING YIELD DISCOVERY akan menyesuaikan dengan perubahan 

pada KIK EASTSPRING YIELD DISCOVERY. 

 

 

 

 

 


