UPDATE MANAJEMEN
PT MAHKOTA PROPERTI INDO SENAYAN (MPIS) DAN
PT MAHKOTA PROPERTI INDO PERMATA (MPIP)
Hotline: 081317610859 (PT MPIS) – 081317624299 (PT MPIP)

#Edisi 15 Mei 2020
•

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengumumkan bahwa Keputusan PKPU
Sementara telah menjadi Keputusan PKPU Tetap selama 47 hari, yakni sampai dengan 30 Juni 2020.

•

Waktu untuk pendaftaran ulang dan verifikasi diperpanjang dengan jadwal yang akan disampaikan kemudian oleh
Tim Pengurus PKPU.

•

Pihak manajemen akan berupaya untuk mengajukan proposal yang dapat menjadi sebuah skema perdamaian
dalam waktu dekat.

•

Tim Pengurus PKPU telah mengajukan usulan kepada pihak manajemen untuk melakukan road show dengan
tujuan sebagai berikut:
o Menjelaskan skema penyelesaian kewajiban ke semua investor.
o Melakukan pra-verifikasi terhadap data investor yang sudah terdaftar.

•

Sampai dengan 15 Mei 2020, Tim Pengurus telah menerima pengajuan tagihan yang dimasukkan oleh kreditor
sebanyak:
o PT MPIS: 3.127 kreditor
o PT MPIP: 1.611 kreditor

Pertanyaan dan Jawaban untuk investor seputar proses PKPU perusahaan:
•

Apakah konversi yang ditawarkan selama road show akan berjalan?
Sehubungan dengan Keputusan Tetap yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), manajemen PT MPIS dan PT MPIP
menghormati keputusan tersebut dan akan berupaya untuk mengajukan proposal yang dapat menjadi sebuah
skema perdamaian yang disetujui oleh semua investor.

•

Apakah dengan melakukan daftar ulang saya harus menghadiri sidang PKPU?
Investor yang telah melakukan daftar ulang tidak diwajibkan untuk menghadiri sidang PKPU.

•

Bagaimana cara bagi investor untuk melakukan daftar ulang?
Guna memperlancar proses PKPU ini, pihak manajemen terus mendorong dan menghimbau para investor untuk
segera mengajukan klaim atau tagihannya melalui sistem pengajuan tagihan secara elektronik sebagai berikut:
o PT MPIS: https://bit.ly/tagihanMPIS
o PT MPIP: https://bit.ly/tagihanMPIP
Investor juga dapat mengajukan tagihan secara langsung kepada Tim Pengurus PT Mahkota Properti Indo Senayan
dan PT Mahkota Properti Indo Permata (Dalam PKPU) di Menara Palma Lantai 8, Jl. HR Rasuna Said Blok X2
Kav.6, Kuningan, Jakarta 12950, antara pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB.

•

Di mana investor bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses PKPU?
Untuk memperoleh informasi lebih detail mengenai proses PKPU, para investor dapat menghubungi nomor nomor
hotline dan WhatsApp (WA) sebagai berikut:
o PT MPIS di nomor 0813 1761 0859
o PT MPIP di nomor 0813 1762 4299
####

