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MNC Sekuritas Luncurkan Program Atlet Nabung Saham
JAKARTA — Semangat investasi sudah selayaknya digaungkan ke seluruh kalangan di berbagai
penjuru negeri. Tugas ini bukan hanya diemban oleh regulator, tetapi juga pelaku industri pasar
modal. Untuk itu, PT MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk
menularkan semangat investasi saham di tengah kalangan atlet melalui acara HUT BEI ke-26
bertema “Raga Sehat, Investasi Kuat”, Jumat (13/07). Dalam kesempatan tersebut, MNC Sekuritas
meluncurkan program Atlet Nabung Saham.
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyerahkan simbolis produk tabungan saham
unggulan MNC Sekuritas yaitu MNC GEMESIN kepada 3 (tiga) orang atlet nasional yang hadir dalam
rangkaian acara tersebut. MNC Sekuritas memberikan top-up dana tabungan saham kepada
kalangan atlet untuk semakin meningkatkan pengenalan terhadap investasi saham.
“Menyambut helatan akbar ASIAN GAMES 2018, semangat berolahraga di tengah masyarakat
terasa semakin kental. Dengan bangga kami persembahkan program Atlit Nabung Saham. Kami
berharap para atlet bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat secara finansial melalui investasi
yang tepat,” kata Susy.
Ini bukan pertama kalinya MNC Sekuritas memperkenalkan tabungan saham kepada komunitas
olahraga. Sebelumnya, Susy menjelaskan bahwa pihaknya juga aktif mensosialisasikan MNC
GEMESIN kepada komunitas olahraga futsal dan tarung derajat.
“Dalam kesempatan ini, kami mengajak bukan hanya rekan-rekan atlet, tapi juga pecinta olahraga
untuk mempersiapkan masa depan secara finansial. Menabung saham melalui MNC GEMESIN itu
mudah, praktis, serta tidak membutuhkan dana yang besar,” tutup Susy.
MNC GEMESIN adalah produk MNC Sekuritas yang mengajak masyarakat Indonesia (umum dan
mahasiswa) untuk menabung saham secara rutin dan berkala di pasar modal, dengan minimal dana
Rp.100.000 (dan kelipatannya) per bulan.
Keuntungan menabung saham di MNC GEMESIN antara lain: nasabah dapat menabung secara
teratur tanpa perlu melakukan order sendiri, pembelian dilakukan oleh sistem yang canggih dan
fleksibel, free market info, tidak ada minimum fee, bebas melakukan penjualan sewaktu-waktu dan
penarikan dana dari RDN menggunakan aplikasi MNC Trade New maupun MNC Trade Syariah.
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Tentang PT MNC Sekuritas
PT MNC Sekuritas adalah anggota dari BEI (Bursa Efek Indonesia) yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT MNC
Investama, Tbk melalui PT MNC Kapital Indonesia, Tbk sebagai pemegang saham mayoritas. Di bawah naungan MNC
Group sebagai group media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. MNC Sekuritas telah berkiprah di dunia Pasar
Modal Indonesia sejak tahun 1989.
Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia, MNC Sekuritas memiliki
divisi lengkap untuk memberikan pelayanan maksimal, di antaranya Equity, Fixed Income, Investment Banking, dan
Research. Menyadari perkembangan era digital dan kebutuhan investor akan transaksi yang mudah, cepat, dan praktis,
MNC Sekuritas juga telah dan terus mengembangkan sistem Online Trading yaitu MNC Trade New dan MNC Trade
Syariah yang dapat diakses melalui perangkat apa saja (PC, basis Android & iOs).
Sesuai taglinenya “Invest with The Best”, MNC Sekuritas membuktikan komitmennya untuk selalu menjadi yang terbaik.
(MNC Sekuritas - Invest with The Best)
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