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MNC Group kembali gelar MNC Group Investor Forum 2022  
“Strengthening Indonesia’s Resiliency and Transformation”  

Jakarta, 8 Maret 2022 – Seiring dengan  
komitmen untuk berpartisipasi memajukan 
ekonomi Indonesia, terutama pasar modal, MNC 
Group dan Auerbach Grayson & Company LLC 
(AGCO) kembali mempersembahkan MNC Group 
Investor Forum 2022. Ini merupakan kali ke-2 
MNC Group menggelar agenda tahunan, yang 
rencananya akan dihelat pada tanggal 14-17 
Maret 2022. 

Acara MNC Group Investor Forum 2022 dibagi 
menjadi dua sesi. Sesi pertama yang diberi nama 
Corporate Forum, akan dilaksanakan selama 3 
hari pada tanggal 14-16 Maret 2022. Dalam sesi 
ini, akan dipaparkan rencana bisnis berbagai 
emiten ternama di Indonesia. Setelah itu, pada 
tanggal 17 Maret 2022 akan digelar sesi Macro 
Day untuk memaparkan prospek perekonomian 
Indonesia dari para pemangku kebijakan seperti 
Kementerian serta regulator Otoritas Jasa  
Keuangan, Bank Indonesia, dan Bursa Efek  
Indonesia. Kegiatan ini akan diselenggarakan 
secara virtual yaitu melalui Webinar serta  
ditayangkan secara langsung di RCTI+, serta  
portal berita Okezone.com, Sindonews.com, 
IDXChannel.com dan iNews.id.  

Gelaran tahun lalu disambut secara antusias oleh 
lebih dari 26.000 investor, dari dalam  
maupun luar negeri, serta berhasil menghadirkan 
22 pembicara dari berbagai instansi pemerintah 
maupun pemimpin perusahaan tercatat. Tahun ini, 
MNC Group Investor Forum 2022 akan 
mengangkat tema “Strengthening Indonesia’s Re-
siliency and Transformation” seiring dengan efek-
tifnya berbagai upaya strategis yang  
dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan 
pemulihan ekonomi dalam masa pandemi   
COVID-19. 
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”MNC Group Investor Forum 2022 ini bertujuan 
untuk menjadi medium bertukar informasi  
terutama terkait dengan kebijakan pemerintah 
dan strategi perusahaan dalam mengupayakan 
pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih kuat di 
momentum Presidensi Indonesia G20. Selain itu, 
kami berharap agenda tahunan ini menjadi ajang 
pertemuan yang bermanfaat bagi emiten maupun 
investor, didukung oleh jutaan investor lokal 
MNC Group serta akses kuat jaringan  
internasional AGCO ke 125 mitra di seluruh 
dunia,” ujar Hary Tanoesoedibjo, Executive 
Chairman MNC Group. 

Hary melanjutkan, “MNC Group berkomitmen 
menjadikan forum ini sebagai sarana edukasi 
bagi masyarakat Indonesia sekaligus membuka 
peluang pengembangan bisnis hingga ke 
mancanegara.” 

Acara ini dapat ikuti secara gratis dengan 
mendaftarkan diri melalui: 

bit.ly/mncinvestorforum22 

Raih kesempatan memenangkan hadiah  
doorprize senilai total Rp 75 juta bagi peserta 
yang mengikuti rangkaian acara! 

PT MNC Investama Tbk  
MNC Tower, 22/F Floor, MNC Center 
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Menteng 
Jakarta Pusat 10340, Indonesia 
Phone: +6221 3912 935 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:  
Natassha Yunita – Head of Investor Relations 
natassha.yunita@mncgroup.com  

DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai 
pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, 

dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap 

sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil 

operasional Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Siaran Pers ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 

pemberitahuan sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab 

dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian 

yang muncul dari penggunaan Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan 

memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, 

ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang 

dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara 

materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang 
merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun.  

bit.ly/mncinvestorforum22

