Fund Fact Sheet

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN
Reksa Dana Minna Padi Keraton Balance

Mei 2018

Tentang Kami

Tujuan Investasi

PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) didirikan pada 11
November 2004 di Jakarta, Indonesia. MPAM bergerak dalam
bidang pengelolaan investasi di pasar uang dan pasar modal,
dimana produk investasi MPAM berbentuk Reksa Dana dan
Kontrak Pengelolaan Dana. Dengan keahlian dan komitmen
MPAM, kami berharap produk investasi MPAM merupakan
pilihan tepat untuk investasi nasabah.

Mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat
penghasilan yang terus menerus dalam jangka menengah
dan panjang dengan cara melakukan investasi portofolio
secara aktif pada Efek Utang yang diterbitkan oleh
Pemerintah Indonesia dan korporasi dan/atau pada Efek
Ekuitas dengan tujuan menambah tingkat pengembalian
dan diversifikasi portofolio.

Informasi Reksa Dana
Tanggal mulai penawaran
Mata uang
Investasi Minimal
Bank Kustodian
Biaya Manajer Investasi
Biaya Bank Kustodian
Biaya pembelian
Biaya penjualan kembali

Total Nilai Aktiva Bersih (31 Mei 2018)
Alokasi investasi

NAB/Unit Mei 2018 :

19 April 2006
Rupiah
Rp 250,000
Bank Maybank Indonesia Acc. 2003000282
Maksimal 2,0%
Maksimal 0,2%
Maksimal 1,0%
1,0% (kurang dari 6 bulan)
0,5% (6 bulan – 1 tahun)
0%
(lebih dari 1 tahun)
Rp 165,03 miliar
5% - 75% Efek Ekuitas
(68,13%)
5% - 75% Efek Utang
(10,34%)
5% - 75% Pasar Uang / Deposito (21,53%)

3,620.4615

Disclaimer
Laporan Fund Fact Sheet ini dibuat oleh PT Minna Padi Aset Manajemen untuk dipergunakan secara internal atau untuk pihak-pihak yang disetujui untuk
menerima laporan ini. Jika anda bukan merupakan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen dan/atau tidak ingin terikat kepada hal-hal yang disebutkan di
bawah ini, maka anda dapat mengabaikan laporan ini dan mohon menginformasikan kepada kami bahwa anda tidak ingin menerima laporan ini lagi. Laporan ini
bukan merupakan rekomendasi transaksi pembelian/penjualan Efek dan/atau produk investasi. Informasi yang tercantum dalam laporan ini juga bukan
merupakan penawaran terhadap produk investasi. Penyusunan laporan ini tidak didasarkan kepada kondisi keuangan, kebutuhan atau tujuan dari penerima
laporan ini. Produk investasi dan/atau Efek yang disebutkan dalam laporan ini tidak selalu sesuai untuk setiap orang. Ketepatan dan kesesuaian informasi yang
tercantum dalam laporan ini akan bergantung kepada profil risiko beserta tujuan investasi setiap individu, yang harus dievaluasi oleh setiap individu tersebut,
jika perlu dengan memperoleh masukan dari penasihat investasinya, sebelum setiap individu tersebut melakukan aktivitas investasi.

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN, Equity Tower, Lantai 25, Suite 25B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Telepon +6221 29035050

Fund Fact Sheet

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN
Reksa Dana Minna Padi Keraton II

Mei 2018

Tentang Kami

Tujuan Investasi

PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) didirikan pada 11
November 2004 di Jakarta, Indonesia. MPAM bergerak dalam
bidang pengelolaan investasi di pasar uang dan pasar modal,
dimana produk investasi MPAM berbentuk Reksa Dana dan
Kontrak Pengelolaan Dana. Dengan keahlian dan komitmen
MPAM, kami berharap produk investasi MPAM merupakan pilihan
tepat untuk investasi nasabah.

Mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat
penghasilan yang terus menerus dalam jangka menengah dan
panjang dengan cara melakukan investasi portofolio secara aktif
pada Efek Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia
dan korporasi dan/atau pada Efek Ekuitas dengan tujuan
menambah tingkat pengembalian dan diversifikasi portofolio.

Informasi Reksa Dana
Tanggal mulai penawaran
Mata uang
Investasi Minimal
Bank Kustodian
Biaya Manajer Investasi
Biaya Bank Kustodian
Biaya pembelian
Biaya penjualan kembali
Total Nilai Aktiva Bersih (31 Mei 2018)
Alokasi investasi

11 April 2012
Rupiah
Rp 250,000
Bank Mandiri Acc. 070.000.632.4508
Maksimal 2,0%
Maksimal 0,2%
Maksimal 0,75%
Maksimal 0,75%
Rp 461,32 miliar
5% - 79% Efek Ekuitas
(80.30%)
5% - 79% Efek Utang
(10.11%)
Deposito dan Kas
(9.59%)

NAB/Unit Mei 2018 : 1,174.2487

Disclaimer
Laporan Fund Fact Sheet ini dibuat oleh PT Minna Padi Aset Manajemen untuk dipergunakan secara internal atau untuk pihak-pihak yang disetujui untuk
menerima laporan ini. Jika anda bukan merupakan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen dan/atau tidak ingin terikat kepada hal-hal yang disebutkan di
bawah ini, maka anda dapat mengabaikan laporan ini dan mohon menginformasikan kepada kami bahwa anda tidak ingin menerima laporan ini lagi. Laporan ini
bukan merupakan rekomendasi transaksi pembelian/penjualan Efek dan/atau produk investasi. Informasi yang tercantum dalam laporan ini juga bukan
merupakan penawaran terhadap produk investasi. Penyusunan laporan ini tidak didasarkan kepada kondisi keuangan, kebutuhan atau tujuan dari penerima
laporan ini. Produk investasi dan/atau Efek yang disebutkan dalam laporan ini tidak selalu sesuai untuk setiap orang. Ketepatan dan kesesuaian informasi yang
tercantum dalam laporan ini akan bergantung kepada profil risiko beserta tujuan investasi setiap individu, yang harus dievaluasi oleh setiap individu tersebut,
jika perlu dengan memperoleh masukan dari penasihat investasinya, sebelum setiap individu tersebut melakukan aktivitas investasi.

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN, Equity Tower, Lantai 25, Suite 25B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Telepon +6221 29035050

Fund Fact Sheet

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN
Reksa Dana Minna Padi Property Plus

Mei 2018

Tentang Kami

Tujuan Investasi

PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) didirikan pada 11
November 2004 di Jakarta, Indonesia. MPAM bergerak dalam
bidang pengelolaan investasi di pasar uang dan pasar modal,
dimana produk investasi MPAM berbentuk Reksa Dana dan
Kontrak Pengelolaan Dana. Dengan keahlian dan komitmen
MPAM, kami berharap produk investasi MPAM merupakan
pilihan tepat untuk investasi nasabah.

Mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat
penghasilan yang terus menerus dalam jangka menengah
dan panjang dengan cara melakukan investasi portofolio
secara aktif pada Efek Ekuitas dan Efek Utang yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi
yang bergerak dibidang properti dan/atau terkait industri
properti.

Informasi Reksa Dana
Tanggal mulai penawaran
Mata uang
Investasi Minimal
Bank Kustodian
Biaya Manajer Investasi
Biaya Bank Kustodian
Biaya pembelian
Biaya penjualan kembali
Total Nilai Aktiva Bersih (31 Mei 2018)
Alokasi investasi

11 April 2012
Rupiah
Rp 250,000
Bank Mandiri Acc. 070.000.632.4540
Maksimal 2,0%
Maksimal 0,2%
Maksimal 0,75%
Maksimal 0,75%
Rp 207,41 miliar
5% - 79% Efek Ekuitas
(59.32%)
5% - 79% Efek Utang
(18.57%)
Deposito dan Kas
(22.11%)

NAB/Unit Mei 2018 : 898.6360

Disclaimer
Laporan Fund Fact Sheet ini dibuat oleh PT Minna Padi Aset Manajemen untuk dipergunakan secara internal atau untuk pihak-pihak yang disetujui untuk
menerima laporan ini. Jika anda bukan merupakan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen dan/atau tidak ingin terikat kepada hal-hal yang disebutkan di
bawah ini, maka anda dapat mengabaikan laporan ini dan mohon menginformasikan kepada kami bahwa anda tidak ingin menerima laporan ini lagi. Laporan ini
bukan merupakan rekomendasi transaksi pembelian/penjualan Efek dan/atau produk investasi. Informasi yang tercantum dalam laporan ini juga bukan
merupakan penawaran terhadap produk investasi. Penyusunan laporan ini tidak didasarkan kepada kondisi keuangan, kebutuhan atau tujuan dari penerima
laporan ini. Produk investasi dan/atau Efek yang disebutkan dalam laporan ini tidak selalu sesuai untuk setiap orang. Ketepatan dan kesesuaian informasi yang
tercantum dalam laporan ini akan bergantung kepada profil risiko beserta tujuan investasi setiap individu, yang harus dievaluasi oleh setiap individu tersebut,
jika perlu dengan memperoleh masukan dari penasihat investasinya, sebelum setiap individu tersebut melakukan aktivitas investasi.

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN, Equity Tower, Lantai 25, Suite 25B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Telepon +6221 29035050

Fund Fact Sheet

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN
Reksa Dana Minna Padi Pasopati Saham

Mei 2018

Tentang Kami

Tujuan Investasi

PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) didirikan pada 11
November 2004 di Jakarta, Indonesia. MPAM bergerak dalam
bidang pengelolaan investasi di pasar uang dan pasar modal,
dimana produk investasi MPAM berbentuk Reksa Dana dan
Kontrak Pengelolaan Dana. Dengan keahlian dan komitmen
MPAM, kami berharap produk investasi MPAM merupakan
pilihan tepat untuk investasi nasabah.

Mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat
penghasilan yang terus menerus dalam jangka menengah
dan panjang dengan cara melakukan investasi portofolio
secara aktif pada Efek Ekuitas yang diterbitkan oleh
korporasi

Informasi Reksa Dana
Tanggal mulai penawaran
Mata uang
Investasi Minimal
Bank Kustodian
Biaya Manajer Investasi
Biaya Bank Kustodian
Biaya pembelian
Biaya penjualan kembali
Total Nilai Aktiva Bersih (31 Mei 2018)
Alokasi investasi

19 September 2016
Rupiah
Rp 250,000
Bank Mandiri Acc. 070.000.729.2837
Maksimal 1,0%
Maksimal 0,12%
Maksimal 0,75%
Maksimal 0,75%
Rp 1.34 triliun
80% - 100% Efek Ekuitas
(83.06%)
0% - 20% Deposito dan Kas
(16.94%)

NAB/Unit Mei 2018 : 1,292.9790

Disclaimer
Laporan Fund Fact Sheet ini dibuat oleh PT Minna Padi Aset Manajemen untuk dipergunakan secara internal atau untuk pihak-pihak yang disetujui untuk
menerima laporan ini. Jika anda bukan merupakan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen dan/atau tidak ingin terikat kepada hal-hal yang disebutkan di
bawah ini, maka anda dapat mengabaikan laporan ini dan mohon menginformasikan kepada kami bahwa anda tidak ingin menerima laporan ini lagi. Laporan ini
bukan merupakan rekomendasi transaksi pembelian/penjualan Efek dan/atau produk investasi. Informasi yang tercantum dalam laporan ini juga bukan
merupakan penawaran terhadap produk investasi. Penyusunan laporan ini tidak didasarkan kepada kondisi keuangan, kebutuhan atau tujuan dari penerima
laporan ini. Produk investasi dan/atau Efek yang disebutkan dalam laporan ini tidak selalu sesuai untuk setiap orang. Ketepatan dan kesesuaian informasi yang
tercantum dalam laporan ini akan bergantung kepada profil risiko beserta tujuan investasi setiap individu, yang harus dievaluasi oleh setiap individu tersebut,
jika perlu dengan memperoleh masukan dari penasihat investasinya, sebelum setiap individu tersebut melakukan aktivitas investasi.

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN, Equity Tower, Lantai 25, Suite 25B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Telepon +6221 29035050

Fund Fact Sheet

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN
Reksa Dana Minna Padi Kahuripan Pendapatan Tetap

Mei 2018

Tentang Kami

Tujuan Investasi

PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) didirikan pada 11
November 2004 di Jakarta, Indonesia. MPAM bergerak dalam
bidang pengelolaan investasi di pasar uang dan pasar modal,
dimana produk investasi MPAM berbentuk Reksa Dana dan
Kontrak Pengelolaan Dana. Dengan keahlian dan komitmen
MPAM, kami berharap produk investasi MPAM merupakan
pilihan tepat untuk investasi nasabah.

Mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat
penghasilan yang terus menerus dalam jangka menengah
dan panjang dengan cara melakukan investasi portofolio
secara aktif pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi

Informasi Reksa Dana
Tanggal mulai penawaran
Mata uang
Investasi Minimal
Bank Kustodian
Biaya Manajer Investasi
Biaya Bank Kustodian
Biaya pembelian
Biaya penjualan kembali
Total Nilai Aktiva Bersih (31 Mei 2018)
Alokasi investasi

19 September 2016
Rupiah
Rp 250,000
Bank Mandiri Acc. 070.000.729.2829
Maksimal 1,0%
Maksimal 0,075%
Maksimal 0,75%
Maksimal 0,75%
Rp 151,15 miliar
80% - 100% Efek Utang
(98.71%)
0% - 20% Deposito dan Kas
(1.29%)

NAB/Unit Mei 2018 : 1,123.6515

Disclaimer
Laporan Fund Fact Sheet ini dibuat oleh PT Minna Padi Aset Manajemen untuk dipergunakan secara internal atau untuk pihak-pihak yang disetujui untuk
menerima laporan ini. Jika anda bukan merupakan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen dan/atau tidak ingin terikat kepada hal-hal yang disebutkan di
bawah ini, maka anda dapat mengabaikan laporan ini dan mohon menginformasikan kepada kami bahwa anda tidak ingin menerima laporan ini lagi. Laporan ini
bukan merupakan rekomendasi transaksi pembelian/penjualan Efek dan/atau produk investasi. Informasi yang tercantum dalam laporan ini juga bukan
merupakan penawaran terhadap produk investasi. Penyusunan laporan ini tidak didasarkan kepada kondisi keuangan, kebutuhan atau tujuan dari penerima
laporan ini. Produk investasi dan/atau Efek yang disebutkan dalam laporan ini tidak selalu sesuai untuk setiap orang. Ketepatan dan kesesuaian informasi yang
tercantum dalam laporan ini akan bergantung kepada profil risiko beserta tujuan investasi setiap individu, yang harus dievaluasi oleh setiap individu tersebut,
jika perlu dengan memperoleh masukan dari penasihat investasinya, sebelum setiap individu tersebut melakukan aktivitas investasi.

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN, Equity Tower, Lantai 25, Suite 25B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Telepon +6221 29035050

Fund Fact Sheet

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN
Reksa Dana Minna Padi Pringgondani Saham

Mei 2018

Tentang Kami

Tujuan Investasi

PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) didirikan pada 11
November 2004 di Jakarta, Indonesia. MPAM bergerak dalam
bidang pengelolaan investasi di pasar uang dan pasar modal,
dimana produk investasi MPAM berbentuk Reksa Dana dan
Kontrak Pengelolaan Dana. Dengan keahlian dan komitmen
MPAM, kami berharap produk investasi MPAM merupakan
pilihan tepat untuk investasi nasabah.

Mempertahankan dan mendapatkan tingkat penghasilan
yang terus menerus dalam jangka menengah dan panjang
dengan cara melakukan investasi portofolio secara aktif
pada Efek Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi serta
dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau
instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai sisa
jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau
deposito.

Informasi Reksa Dana
Tanggal mulai penawaran
Mata uang
Investasi Minimal
Bank Kustodian
Biaya Manajer Investasi
Biaya Bank Kustodian
Biaya pembelian
Biaya penjualan kembali
Total Nilai Aktiva Bersih (31 Mei 2018)
Alokasi investasi

18 Januari 2018
Rupiah
Rp 250,000
Bank Mandiri Acc. 070.000.781.1115
Maksimal 1,0%
Maksimal 0,12%
Maksimal 0,75%
Maksimal 0,75%
Rp 1.09 triliun
80% - 100% Efek Ekuitas
(70.76%)
0% - 20% Deposito dan Kas
(29.24%)

NAB/Unit Mei 2018 : 1,030.6620

Disclaimer
Laporan Fund Fact Sheet ini dibuat oleh PT Minna Padi Aset Manajemen untuk dipergunakan secara internal atau untuk pihak-pihak yang disetujui untuk
menerima laporan ini. Jika anda bukan merupakan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen dan/atau tidak ingin terikat kepada hal-hal yang disebutkan di
bawah ini, maka anda dapat mengabaikan laporan ini dan mohon menginformasikan kepada kami bahwa anda tidak ingin menerima laporan ini lagi. Laporan ini
bukan merupakan rekomendasi transaksi pembelian/penjualan Efek dan/atau produk investasi. Informasi yang tercantum dalam laporan ini juga bukan
merupakan penawaran terhadap produk investasi. Penyusunan laporan ini tidak didasarkan kepada kondisi keuangan, kebutuhan atau tujuan dari penerima
laporan ini. Produk investasi dan/atau Efek yang disebutkan dalam laporan ini tidak selalu sesuai untuk setiap orang. Ketepatan dan kesesuaian informasi yang
tercantum dalam laporan ini akan bergantung kepada profil risiko beserta tujuan investasi setiap individu, yang harus dievaluasi oleh setiap individu tersebut,
jika perlu dengan memperoleh masukan dari penasihat investasinya, sebelum setiap individu tersebut melakukan aktivitas investasi.

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN, Equity Tower, Lantai 25, Suite 25B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Telepon +6221 29035050

Fund Fact Sheet

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN
Reksa Dana Minna Padi Indraprastha Saham Syariah

Mei 2018

Tentang Kami

Tujuan Investasi

PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) didirikan pada 11
November 2004 di Jakarta, Indonesia. MPAM bergerak dalam
bidang pengelolaan investasi di pasar uang dan pasar modal,
dimana produk investasi MPAM berbentuk Reksa Dana dan
Kontrak Pengelolaan Dana. Dengan keahlian dan komitmen
MPAM, kami berharap produk investasi MPAM merupakan
pilihan tepat untuk investasi nasabah.

Mendapatkan tingkat penghasilan yang terus menerus
dalam jangka menengah dan panjang dengan cara
melakukan investasi portofolio secara aktif pada Efek
Syariah bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada Efek
Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar
uang Syariah yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar
Modal.

Informasi Reksa Dana
Tanggal mulai penawaran
Mata uang
Investasi Minimal
Bank Kustodian
Biaya Manajer Investasi
Biaya Bank Kustodian
Biaya pembelian
Biaya penjualan kembali
Total Nilai Aktiva Bersih (31 Mei 2018)
Alokasi investasi

14 Februari 2018
Rupiah
Rp 250,000
Bank Mandiri Acc. 070.000.781.1123
Maksimal 3,5%
Maksimal 0,12%
Maksimal 0,75%
Maksimal 0,75%
Rp 16.65 miliar
80% - 100% Efek Ekuitas
(62.89%)
0% - 20% Deposito dan Kas
(37.11%)

NAB/Unit Mei 2018 : 1,056.8239

Disclaimer
Laporan Fund Fact Sheet ini dibuat oleh PT Minna Padi Aset Manajemen untuk dipergunakan secara internal atau untuk pihak-pihak yang disetujui untuk
menerima laporan ini. Jika anda bukan merupakan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen dan/atau tidak ingin terikat kepada hal-hal yang disebutkan di
bawah ini, maka anda dapat mengabaikan laporan ini dan mohon menginformasikan kepada kami bahwa anda tidak ingin menerima laporan ini lagi. Laporan ini
bukan merupakan rekomendasi transaksi pembelian/penjualan Efek dan/atau produk investasi. Informasi yang tercantum dalam laporan ini juga bukan
merupakan penawaran terhadap produk investasi. Penyusunan laporan ini tidak didasarkan kepada kondisi keuangan, kebutuhan atau tujuan dari penerima
laporan ini. Produk investasi dan/atau Efek yang disebutkan dalam laporan ini tidak selalu sesuai untuk setiap orang. Ketepatan dan kesesuaian informasi yang
tercantum dalam laporan ini akan bergantung kepada profil risiko beserta tujuan investasi setiap individu, yang harus dievaluasi oleh setiap individu tersebut,
jika perlu dengan memperoleh masukan dari penasihat investasinya, sebelum setiap individu tersebut melakukan aktivitas investasi.

PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN, Equity Tower, Lantai 25, Suite 25B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Telepon +6221 29035050

