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Kepada Yth.
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Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal Keto.bukaan lnfomasi sohubungan D€ng.n Transak5i Afiliasi PT Bank
Woori Saudara lndonelia 1906 Tbk ("Perseroan")

Dengan hormal,

Guna memenuhi Peraturan lX.E.l, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-
41218U2009 tanggal 25 November 2009 ler ang Transaksi Afiliasi dan BenluEn
Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Ooritas Jasa Keuangan No.
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas lnformasi atau Fakta Materialoleh Emiten atau
Perusahaan Publik, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah mengumumkan
keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi melalui Situs web Otoritas Jasa Keuangan
(SPE), situs web Bursa Efek lndonesia (iDX) dan situs web Perseroan pada langgal 29
Desember 2017 (bukti pengumuman terlampar).

Demikian disarhpaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan lerima kasih.

Hormat kami,
PT Eank Woori Sauda.a lndonqeia 1906 Tbk 1 \

i,u-'"<-,-'*- --4, BWS
Denny Novigar Mahmuradi
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth-
Olorias Jasa Keuangan - Kantor Regional 2 Jawa Barat
PT Bursa Efek lndonesia



DALA}I RANGIG IiIEA{ENUHI PEMTURAN SAPEP]AAT DAN LK NO.IX.E.I TENTANG TF,ANSAXSI
AFILIASI DAN BENTURAN XEPENNNGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LA',iPIRAN
DARI KEPUTUSAN KETUA EAPEPA'IT DAN LK NO.KEP.412I BL/2009 TANGGAL 29 NOVEIABER
2009 ('PERATURAN tX.E.1").

CHW:"S
PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TbK

("Persero.n")

Kegl.tan t saha:
Eerusaha daLam Ejdang Bank Umum

DIREKSI DAN DEWAN xoMlSARlS PERSEROAN BAIX SECARA SENDIRI-SENDIRI IiIAUPUN BERSA,,iA-

sAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFOR}',IAsI ATAU
FAKTA,I$ATERIAL YANG TERDAPAT DAtA,I,.t K€TERSUXAAN INFORA{ASI INI OAN MENEGASUN EAHWA
SETELAH MEI-AXUXAN PENELITIAN SECARA SEXSAM DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN OAN
XEYAXINAN 

^IEREXA, 
INFORTAASI YANG IIRoAPAT oALM KEIERBUKAAN lNFORl.lAsl lNl ADATAH

BENAR DAN TIOAX ADA FAKTA A,{ATERIAL LAIN YANG TIDAX DIUNGKAPXAN ATAU DIHILANGXAN
SEHINGGA I.TENYESABXAN INFORi ASI YANG TERDAPAT DALJa,l KETERBUXAAN INFOR 

^ASl 
lNl

MENJADITIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MENYESATXAN.

(.ntoa Puqt:
Gedung Bank Woori Saudara

JaLan Diponegoro No. 28
Eandung 4O115 - lndor€sia

{022) 87831906, 87831900 FaksimiLi: (022) 87831918
Website : wtwv. bankwoorisaudara. com

Tetepon

Keterbukaan lnformasi ini diterbltkan pada tanggal 29 Desember 2017

DIRE|(5I PERSEROAX A.IENYATAXAN EAHWA TRANSAXSI INI MERUPAXAN TRANSAXsI AFILIASI,
NA,,[UN TIDAX I,IENGANDUNG BENTURAN I(EPENnNGAN SEBAG IITU A DIT,AAXSUD DAIA{
PERATURAN IX.E.1.

KETERSUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
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Afiliasi

Dewan Komisaris

Direksi

Keterbukaan tnformasi

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 'l angka 1 UU

Anggota Oewan Xomisaris Perseroan yang sdang meniabat
pada saat Xeterbukaan lnformasi ini dibuat.

Anggota Direksi PeEeroan yang sedang meniabat pada saat
Keterbukaan lnformasi ini dibuat.

DEFINISIDAN SINGXATAN

Transaki yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan
Terkendati dengan afiliasi dari Perusahaan atau afiljasi dari
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang
saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan angka t hurufd Peraturan lx.E.1.

Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Pasar llodal.

Dotlar Amerika Serikat

Keterbukaan lnformasi kepada para Pemegang Saham
Perseroan, sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana
didefinisikan dibawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan
yang diatur datam Pe.aturan lx.E.1 dan POJK l112015.

Lembaga yang independen sebagaimana dimakud da(afi
Undang-Undang No- 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, yang secara elektif tetah mengambit atih fungsi,
tugas dan \,vewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan
iasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
sejak tanggal ]1 Desember 2012.

Kantor Jasa Penilaj Publik Yanuar Bey & Rekan ("Y&R"),
Penitai lndependen yang terdaftar pada OJK yang telah
ditunJuk oteh Perseroan untuk metakukan penilaian atas
kewajaran dari Transaksi.

Peraturan Eapepam dan LK No. lX. E. 1 , Lampi ran K eputusan
Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BLl2009 tanggat 25
November 2009 tentang Transaksj Afiliasi dan Benturan
l(epentinqan Transaksl Tertentu.

PT Bank Woori Saudara lndonesia 1906 Tbk, suat! perusahaan

terbuka yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara
Repubtik lndonesia dan berkedudukan di Bandung.

Peraturan Otoritas Jasa Xeuangan No.31/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan atas lnformasi atau Fakta Material oleh
Emiten atau Perurahaan Publik.

Transaksi pengadaan .jasa pemetjharaan Corc funklng System
Perseroan yang bernama WGSS antara Perseroan deflgan Woori
Frs.

Otoritas Jasa Keuangan atau
OJK

Penilai lndependen

Peraturan lX.E.1

POJX 31/2015

Transaksi

Transaksi Afitiasi

ut, Pasar llodat

USD

WBK Woori Bank Korea, suatu perusahaan yang dldlrikan dan tunduk
kepada hukum negara Korea Setatan dan berkedudukan di
Korea Selatan-
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wG55 Wooti Clobol Stondord Systern, luatu sistem teknologj
informasi manajemen bisnis dan operasi yang terstandar dan
terintegrasi untuk proses bisnis dan inforrrasi manaiemen yang
dibutuhkan dalam mengimpleme.tasikan strategi bisnis gtobal
oari WBK dan seluruh afiliasinya di luar negen.

Dalam rangka memenuhi Peraturan lX.E.1 dan POJN 31/2015, Direksi Perseroan mengumumkan
Keterbukaan lnfoamasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan beIlEEhd menunjuk woori FIS sebagai pjhak yang memberikan jasa pemeliharaan terhadap
Cote Bonklng System (\VGSS) berdasarkan Perraniian Dasar Penyediaan Jasa untuk Pemeliharaan Sistem
tertanggal 27 Desember 2017.

Eerdasarkan Peraturan lX.E.l, Transaksi yang ditakukan oteh Pe6eroan termasuk dalam transaksl
afiliasi yang waiib memperoleh pendapat kewajaran dad penjlai independen dan waiib diumumkan
kepada publik.

PENDAHULUAN

: Woori Fis Co,, Ltd., suatu perulahaan yanS didirikan dan
tunduk kepada hukurn negara Korea Selatan dao be*cdudukan
di Korea Selatan.

l. t raian ltengenal TGnsaksi Afllia3i

A. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjaniian Dasar Penyediaan Jasa untuk Pemetlharaan Sistem tertanggal 27
Desember 2017 ("Peilanjian Dasaa"), Pe6eroan menunjuk Woori FIS sebagai pihak yang
metakukan jasa pemetiharaan terhadap WGSS.

B. Nitai Transaksi

Eerdasarkan Perjaniian Dasar, Nltai Transaksi akan dihitung berdasarkan "bltwore (Slw)
Technicion Awroge Salory Calculotion llethd' yang diterbitkan oteh (oredn fultwore lndustry
aisocidtion (KOSA) di Korea Setatan. Nilai Transal6i untuk periode tahun 2017 adalah sebesar
USD 978,913 sedangkan Nilai Transaki untuk periode tahun berikutnya akan dltagihkan pada
butan ketiga setiap kuartatnya.

Berdasarkan Perjanjian Dasar, Nllai Transaksi dimungkinkan untuk mengatami kenail.nn hingga
makrimat 17,5% (tujuh belas koma tlma perseratus) dari tagihan Nitai Transalsi sebelumnya.

C. Pihak yang Metakukan Transaki dan Hubungannya dengan Perseroan

Plhak yang melakuLan Tran9lsi dengan Perseroan adalah Woori FlS. Berikut penietasan singkat
mengenai Yl/oori FlS.

Woori FIS merupakan suatu perusahaan yang didirlkan pada tahun 1989 menurut dan
berdasarkan hukum yang berlaku di xorea Setatan. Seturuh saham Woori FIS dimitiki oteh WBK.

Kegioton Usolto

KeSiatan usaha utama Woori Fls adatah menyediakan lasa layanan penelitian dan pengembanqan
digital, termasuk kecerdasan buatan, platform btok, data besar dan layanan otentlkasi
biometrik. Woorl Fls ,uga rnenyedjakan layanan dukungan untuk layanan keuangan berbasis
platform digital, termasuk tayanan platform Wibee, [ayanan pendukung untuk p€ndirian

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

+?t



infrastruktur bank, pengembangan kbs swatayan dengan sistem otentila$ biometrlk te@adu
dan p€ngembangan sistem pealgenalan suarra cerdas untuk sektor perbankan, !€lajn ltu Woorl FIS

menawarlan lafanan TIX untuk rnendr*ung berbagai r€ktor bishis dan rnanaJemen
peogembangan slltem informasl, operasi aptikasi, manaierEn infrastruktur dan layanan dota
center.

Hubungon dengon Pe r se r @n

D. Slfat Hubungan Afl(iaii dari Plhak yang Letakukan Trdnsaksi afitiasi

Woori BS dan Pers€roan memiliki keterlaitan hubungan aliliasi fang akan diletaskan tebih taniut
pada baglan Sjfat Hubungan Afltiasi dari Pihak yang Ltelakukan Transaki afitiasi dibawah ini.

Pe6eroan dan Woori Fls merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka
t huruf e UU Pasar l,lodal, yaitu hutlungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
ecara langsung maupun tidak langsung, oteh Pihak yang sama, datam hal ini pihak yang
mengendalikan Perseroan dan Woori FIS adahh WBX. Pada saat ini, WBK rn€mitiki 79,88X saham

79,44%

It. Letar Belakang d.n Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Aflllasi

SeLaln memitiki kapabltltas, pertimbangan atas penuniukan Woori FIS sebagal plhak yang metakulan
Jasa pemetlharaan WGSS adalah sebagai berikut:
1. Transaksi afitiasi Perseroan dengan Woori Fls me.upakan kerjasama yang satlng menguntunglon

dan sesuai dengan fungrl darl masing.masrng plhak.
7. Core Bonktng Systen Pe6eroan yang baru (wGsS) merupakin ptatform baru hasjl kustomisasi

lntemal Perseroan .

3. Pe6eroan membutuhl,an dukungan untuk pemetihaBan sbtem dan Woorl Fl5 rnemltiki

WGSS rnerupakan sebsah platform dasar (6@iia plo ofm) sistem teknotogi infonnasi yaflg
dikembangkan oteh WBK yang terdlrl dari aore boniilrg, busiDess intellegence dan infraltruktur
termasuk rhornel dan interlee untuk proses bisnis dan informasi yang dibutuhlan dalam
fiEngimpLementasikan strategi blsnis gtobat dari WBK dan seluruh atlllasjnya yang berada di datam
negeri maupun dr luar negeri asaln].a yaitu Xorea Selatan.

Pada tahun 2016, Perseroan metakukan ke.jasama dengan PT Helvtett Packard Enterprise lndon6ia
(d/h PT Etectrooic Data System lndone5ia) sebagal pengembang untuk me.gembangkan WGSS untuk
(hpat digunakan sebagal core banking ryitem Perseroan dan pada akhir tahun 2016, Perseroan
5ecah resml mempergunakan WGSS sebagai.ore funking system-nya.

Setelah berakhimya masa pemeliharaan (rDointeror(p period) atas proyek pengembangan WGSS dari
pengembang, maka Perseroan rnemerlukan pjhak ketiga yang rnemitiki kemampuan untuk melakulan
Jasa pemeLlharaan terhadap WGSs. Atas hal ini maka Perseroan bermaksud untuk menunluk Woorj
FIS sebagai pihak yang metakukan jasa pemeliharaan terhadap wG55 dengan mempertjmbanglan
kapabititas Woori FIS terhadap pemahahannya atas ptatform W69S.
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pemaharnan dan penguasaan yang cukup terkait dengan sistem dan ptatform WGSS.

4, Woori FIS fiEmberikan dukungan untuk perneliharaan sistem kepada Perseroan dengan
proporsionat pekeriaan sebagaimana kebutuhan Perseroan dalam hal monitoring operasional,
problem monogement dan dukungan modjflkasi / perbaikan sistem.

5. llemperhatlkan cakupan pekerjaan yang dis€pakati, Perseroan menerirna pembebanan atas Nilai
Transaksi secara propoEional dengan obyektivitas perhitungan se$ai dengan dasar penggunaan
tenaga kerJa Korea (KOSA) serta perhitungan tenaga keria (rmnlr,ontfi) yang proporsional dan
dis€pakati oleh kedua belah plhak. Berdasarkan kajian intemal oteh manajemen Per*roan,
diketahui bahwa apabila pengadaan lasa ini dilakukan oteh pihak ketiga setain woori FIS maka
beban bjaya pemeliharaan akan lebih besar.

lll. Pthak lndependen yang Ditunruk oleh Per5er<lan Daliam Pelaksanan Tansaksl

RINGI(ASAN ATAS LAPORAN PENILAIAN INDEPENDEN

2. Obyck Rcncrn. Tr.ns.k5i

Sebagajmana dlatur datam Peraturan No. lX.E.1, rmtuk memastiran kewaiaran rencana transaksi
yaog akan dihkukan, Perseroan tetah rneminta xaNToR JAsa PEI{|LA| PUSLlx YANUaR BEY 0a{
REXAT{ ("Y&R"} untuk memb€rlkan pendapat kewajaran atas rencma transaksi dao Y&R tetah
menyampalkan p€ndapat kewaiaran atas rencana transaki sebagaimana disajikan dalam Laporan
Pendapat Kewajaran No. ta@ran No. Y6.RlFOl17l12O1 tanggal 22 Desember 2017. Y&R adatah
Kantor Jasa Penitai Pubtik dengan jrin No. 2.09.0041dan tetah terdaftar sebagai Profesi Penunjang
Pasar /,,lodal di Otoritas Jasa l(euangan ((hhulu Bapepam dan LX) dengan Surat Tanda Terdaftar
Prof6l Penunlang Pa$r flodal darl gapepam dan L( No. 0,6/PM/STTD.P/B/2006.

1. P.ra Plhak dalam Traniakl

Para Pjhak yang tertibat dalam rencana transalsi adalah PT 8AN( WOORI SAUDARA INDONESIA
,906 Tbk ('SDRA"), ("Perseroan') dengan Woori Fls Co, Ltd ("Woori FlS").

Obyek rencana transakl daLam anausis pendapat kewajaran ini adalah Draft Perianjian oasar
Penyediaan Jasa Pernetih aan Core funking System yang bemarna w6SS, antara SDRA dengan

3. Tuju.n Pcnll.hn

tlaksud dan tujuan dari pemberlan pendapat ko,,rdiaran ini adalah untuk mernb€rllin pendapat
kervajaran atas rencana transaksi aliliasi terkait pengadaan iasa perneliharaan berda$rkan Draft
Perianrian Dasar Penyediaan Jasa PenEtiharaan Corc funhlng 5!6tem yang b€mama WG55,
anta6 SoRA dengan Wood FlS, }rang setaniutnya disebut Rencana Transaksi. Pendapat Kewajaran
ini diberikan datam rangka memenuhi Peraturan OJX d/h Bapepam dan LK No. lX.E.1 (entang

"Transaki Afitiasi dan Benturan f€pentlngan Trdnsaki Tertentu" (5€tanrutnya disebut
"Peraturan lx.E.1") dan tldak dJgunalan dituar konteks atau tujuan penilaian tersebut.

,1. Asumslasumsl dan Syent Pembatas

A5umsl

Beberapa as{rmsj yang dlgunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah :

1. Y&R tetah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses
pendapat kewajaran.

2. Datam menyusun laporan ini, YAR mengandatkan keakuratan dan kelengkapan informasi
yang disedlakan oteh BlNl dan atau data yang diperoleh dari informasi yang teGedla untuk
publil dan informasl lajnnya serta penetitian yang l(aml anggap relevan.

t11

Eerikut adalah ringkasan darl Laporan Penitai Independen berdasarkan Laporan No.
YAR/FO/17l120, tanggal 22 Desember 2017:



l. Pemberi tugas menyataLan bahwa seturuh informasi materlal yang menyangkut penugasan
pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan
atas faktaJakta yang penting.

4. Y&R menSgunakan proyek5l keuangan setelum dan setelah Rencana Transaksi serta
proforma laporan keuangan yang disampajl,an oleh Perseroan dengan mencerminkan
kewai.ran proyeki keuangan dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).

5. Laporan yang dihasitkan terbuka untuk publik kecuati terdapat informasi yang berslfat
rahasia, fang dapat nEmpengaruhi operasiorEt PeEeroan.

6. Y&R bertanggung Jawab atas laporan pendapat kewaiaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
7. YAR tetah menperoteh informasi atas status hukum obyek pendapat kewalaran darl

p€mberl tugas.
8. Laporan pendapat kewajaran ini diturukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan

pemenuhan aturan OJX dan tidak untuk kepentingan perpaiakan.
9. P€ndapat Xewa.Jaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondLi umum

bisnis dan keuangan, ierta peratuhn'peaturan Pemerintah terkalt dengan Rencana
Transak5l yang akan ditakukan pada tanggal pendapat ini diterbitlan.

10. Dalam penyusunan pendapat ke$/ajaran ini, kami menggunakan beb€rapa asumal, sepertl
terpenuhlnya semua kondisl dan kewajiban Perseroan dan s€mua pihak yang tertlbat datam
Rencana Transaksi s€rta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang
diungkaplan oteh manaremen Perseroan.

11. Pendapat kewararan jni harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian
dari anatisls dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan ana(irls lainnya secara
utuh ,ebagat 5atu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimputan yang
menyesatkan atas proles yang mendasari pendapat kewaiaran.

12. Y&R ,uga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewaiaran lnj sampai
dengan tanggat terradinya Rencafla Transatsi tidak terjadi perubahan apapun yang
berpengaruh secara materlal terhadap asumsiasumsi yang digunalan datam penyusunan
pendapat kewajaran 1nl.

1. Y&R tidak melakulan proses due diligexe terhadap entitas atau pihak-pihak yang
melakukan Rencana Transaksi.

2. Dalam rhetaksnakan anaLigis, kamj mengasumslkan dan bergantung pada keakuratan,
kehandalan dan kelengkapan darl semua jnformasi keuangan dan informasiinformasi lain
yang diberikan kepada Y&R oteh Perseroan atau yang tersedia secaG umum yang pada
hakekatnya a(htah benar, lengk.p dan tidak menl€satkan, dan YtR tidak bertanggung

,awab untuk rnelakukan pemerikaan independen terhadap informasi-informasi ter'ebut.
3. Y&R tidak memberlkan pendapat atas dampak perpaiakan dari Rencana Transaksl lni. Jasa-

,asa ydng kamj berlkan kepada Perseroan datam kaitan dengan Rencana Tran$ki ini hanya
merupak.n pemberian Pendapat Xewajaran atai Rencana Transaksi yang alsn ditakukan dan
bukan Jasarasa akuntanri, audit, atau perpaiakan.

4. Pekerjaan Y&R yanq berkaitan deoqan Rencana Transaki ini tidak merupakan dan tldak
dapat dltafdrlan merupakan datam bentuk apapun, suatu penetaahan atau audrt atau
petaksanaan pros€dur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.

5. P€ndekaten dan ll€tode Penilai.n

Dalam melakukan penetaahan rencana transaksi, Y&R menggunakan pendekatan dan metode
kerja tertentu dengan turuan untuk memperoteh p€ngertian secara layak mengenal potensl
dampak komersial dan finansiat dari rencana transaksi, yang dapat memitiki dampak secara
hngsung dan/atau tldak langsung terhadap kjnerJa keuangan Perseroan melalui :

. Y&R telah membaca Draft Perjahiian Dasar Penyediaan Jasa Pemeliharaan Core Aanking
Sy5tem antara Perleroan dan Woorl FlS.

. Y&R telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Rencana
Transaksl, yanq diberikan oteh Perseroan kepada Y&R.

. Y&R tetah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahul potenll
dampak komerslat dan finanslal darl Rencana Transaksj.

Batasan-batasan dalam pelak5anaan penutasan ini adalah :

Eerdasarkan hal tersebut, ruang hngkup penugasao Y&R dalam penyusunan taporan ini adaLah

k
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. l,lelakukan analisis atas p€rtimbangan bisnis yang digunakan Perseroan terkait dengan
Rencana Transaki terhadap kepentingan pemegang saham.

. 
^lelakukan 

analhis atas kewajaran dari nilai Rencana Transaksi yang akan dltaksanakan.
. Aelakulan anatlsis dampak keuangan dari Rencana Transaksi lnng dllak5anakan rnetatul

anallsis kuantltatif dan anall5is kuatitatif dari Rencana Transaksi.

6. Analiiir Kew.Jaran

l. lnalisl! Xewarar.n Xu.lit tif

Xelntungan yang akan dlperoteh PeEercan dari transak5l adatah sebagai berikut

B. Analisls Kew.raran Xuantitatif

. Dukungan terhadap kebutuhao Perseroan dalam hal modifikari slslem untuk menunjang
ak5et€rdsi dan perluasan bisnis bank.

. lntegritas sebagai baglan saiu entilas pen sahaan, maka Perseroan m€ndapatkan manfaat
untuk prioritas dukungan operasional dan bisnis.

. PengSunaan metode siore.serviceJ menjadi keuntungan berupa elislensl penggunaan

sumber daya tenaga kerra *l6na nointe@xe period. Bahwa Perseroan mendapatkan
pembebanan sesuai dengan porsinya.

Rencana Transaksi ini akan memberikrn ,itai tambah baqi Pers€roan. Denqan
dilaksanakannya Rencana Transalci, maka diharapkan Perseroan dapat memperoleh manfaat
antara taln :

,. Berdasarlan analirjs inkrernental yang dilakulan diketahui bahwa terdapat nltal tambah

,lka Rencana Trangksl dllakrkan oteh Woori Fls iila dibandingkan dengan dengan bukan

Woori FIS (Plhak ketiga), Nitai tambah tersebut adatah penurunan beban operasional
yakni beban penEliharaan dengan rata- rata Rp10.y1 Juta per tahun yang men!€babkan
nltal tambah atas laba tahun berjalan sehingSa kas terakumulasi di tahun 2022 sebesar
Rp47.436 Juta.

2. Serdasarkan hasjl sensitivitas fang dilakukan diketahui bahwa faktor kenalkan Beban

Pemetiharaan rnempengaruhi rasio RoA, ROE dan BOPO.

3. Dampak xeuangan ataa Rencana Transaki adatah sebagai berikut :

. Dampak keuangan Rencana Transak5l terhadap Posisi keuangan adalah sebagai

berlkut: (l) penurunan rbesar Rp 8.893 Juta pada kas; lii) Penurunan sebesar Rp

8.893 Juta pada saldo laba tahun bedalan.
. Dampak keuangan dari Rencana Transaki terhadap Laba (Rugi) adatah sebagai

berikut: (i) Penambahan sebesar Rpl'1.857 Juta pada Ejaya Administraaj chn Umum;
(jl) Penurunan sebes.r Rp2.964 Juta pada Beban Parak Penghasitan klni; 01,
Penurunan rb€sar Rp8.893 Juta pada laba bersih tahun berjalan.

. Dampak keuangan darl Rencana Transaksi terhadap arus xas adalah sebagai berikut
: (j) Penurunan s€besar Rp8.893 Juta pada kas b€rsih dari aktivitas operasi; (li)
Penurunan sebesar Rp8,893 Juta pada kas pada akhir periode.

7. XedmpuLn

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumslasumsl, data dan informasi yang diperoleh dan
di8unalan, penelaahan atas dampak keuangan reocana transaksi sebagaimana diungkapkan
datam Laporan Pendapat Xewa.iaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, dltlnrau
darl segl ekonomls dan keuantan, a(htah warar.

0

{'1

Untuk memastikan dukungan dari pihak penyedia iasa Tl dalam memastikan kebertangsungan
operaslonal dan tayanan core bonting system WG55, serta memastikan atas jaminan
ketersediaan sistem operasional dan layanan Perseroan, untuk menlatankan bisnisnya.



lV. lNFORl,tASl TA {aAHAN

Apabila Pemegang Saham yang memertukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi,
dapat menghubungi kami pada setiap hari jam kerja Perseroan pada alamat sebagai
berikut :

Corpotate Secretary
PT. Bank woori Saudara lndonesia 1906, Tbk.

l{antor Pusat
Jatan Diponegoro No. 28, Eandung,Orl5

Tel/Fax : 022-87831906, 022-87831900 / 022-87831918
Website : www. bankwoorisaudara. com

Bandung, 29 Desember 2017
Hormat kami,

Direksi Pe6eroan
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