Resmi! Investree Group Miliki 18,4% Saham Amar Bank
Jakarta, 25 Agustus 2022 – Investree Group resmi memiliki 18,4% saham PT Bank Amar
Indonesia Tbk (“Amar Bank”). Pada bulan Mei, Investree Group dan Tolaram Group Inc.
(“Tolaram”), pemegang saham pengendali Amar Bank, mengumumkan penandatanganan
perjanjian transaksi untuk akuisisi saham minoritas signifikan oleh Investree Group di Amar
Bank. Selanjutnya pada bulan Juni, Investree Group mengakuisisi 10,9% dari seluruh saham
Amar Bank yang ditempatkan dan disetor penuh. Kini, Investree Group telah menyelesaikan
transaksi dan meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi 18,4%, sehingga mengukuhkan
kepemilikan saham minoritas platform fintech lending terkemuka di Asia Tenggara untuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini terhadap Amar Bank.
Co-Founder & CEO Investree Indonesia dan CEO Investree Regional, Adrian Gunadi,
mengatakan, “Investree menyambut langkah terbaru ini dengan antusiasme tinggi. Inisiatif ini
merupakan bagian untuk menciptakan lintas kolaborasi yang kohesif antara fintech dan
perbankan serta bersama-sama melakukan inovasi produk, menyediakan layanan pembiayaan
digital dan solusi bisnis yang lebih terintegrasi, serta memperluas jangkauan ke calon debitur
atau pelaku UMKM di kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan Amar Bank. Selain itu,
akuisisi ini akan semakin memperkuat ekosistem solid milik Investree, yang memungkinkan
peningkatan potensi strategis untuk memberdayakan UMKM di seluruh negeri. Setelah ini, kami
berharap kami dapat mulai menjalankan inisiatif-inisiatif kunci yang disiapkan oleh Investree
Group dan Amar Bank.”
Mengomentari akuisisi tersebut, Vishal Tulsian, Presiden Direktur Amar Bank, mengatakan,
“Kemitraan strategis dengan Investree akan memperkuat posisi Amar Bank sebagai bank digital
yang memanfaatkan teknologi untuk membawa dampak positif di negara ini. Investree adalah
pemain fintech lending terbesar di Indonesia dengan fokus yang kuat pada segmen UKM.
Tunaiku, produk Amar Bank adalah platform pinjaman digital untuk individu dan bisnis mikro
berbasis Big Data yang terkuat, dan Senyumku adalah platform perbankan digital berbasis AI
yang tercanggih. Neraca Amar yang kuat + pinjaman digital Tunaiku + perbankan digital
Senyumku + Pinjaman UKM Investree + Ekosistem Investree = Siap menjadi Bank Digital
Indonesia terkuat yang berfokus pada UMKM.”
Sejak transformasi digitalnya pada tahun 2014, Amar Bank telah berkembang pesat.
Karyawannya meningkat dari total 17 orang pada tahun 2014 menjadi lebih dari 1000 orang
pada tahun 2022 dan telah membawa pulang 28 penghargaan bergengsi sejak tahun 2017. Ini
termasuk Penghargaan Implementasi Digital dari Majalah TOP Digital dan Penghargaan
Perusahaan Asia Pasifik (APEA) pada tahun 2021. Secara konsisten menyediakan layanan
kredit yang dapat diakses oleh semakin banyak masyarakat dan bisnis mikro, khususnya yang
unbanked dan underserved, Amar Bank melalui Tunaiku telah menyalurkan lebih dari Rp8 triliun
pinjaman, untuk membawa dampak positif bagi kehidupan lebih dari 575.000 nasabah.

Sementara Investree Group yang memiliki operasional di Indonesia di bawah PT Investree
Radhika Jaya (“Investree”) berkomitmen untuk memperluas akses layanan keuangan bagi
pelaku UMKM melalui solusi perbankan digital. Dengan mengakuisisi saham minoritas yang
signifikan di Amar Bank, Investree Group percaya bahwa upayanya untuk meningkatkan inklusi
keuangan dapat dipercepat. Secara khusus, melalui sinergi yang kuat dengan Amar Bank,
Investree Group bermaksud untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan dan
menawarkan solusi bisnis digital yang lebih luas untuk meningkatkan level operasional UMKM
di seluruh negeri. Saat ini, Investree Group sendiri memiliki unit usaha yang bergerak di bidang
credit-scoring inovatif dan solusi bisnis menyeluruh seperti e-invoicing dan manajemen stok.
Memanfaatkan ekosistem yang solid, Investree dan Amar Bank akan membangun bank digital
untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian negara, juga berkolaborasi
silang dengan memaksimalkan produk-produk yang telah ada baik dari sisi Investree maupun
Amar Bank untuk mengoptimalkan dukungan bagi UMKM.
###
Tentang Investree
Investree adalah perusahaan fintech lending yang mendapatkan Izin Usaha Perusahaan
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas
Jasa Keuangan. Misi kami adalah mengoptimalkan data dan teknologi untuk memberikan akses
pembiayaan lebih mudah dan terjangkau bagi UKM selagi menghubungkan mereka dengan
Lender yang ingin membantu dan memperoleh imbal hasil atraktif. Melalui kolaborasi dengan
rekanan strategis dalam ekosistem digital dan keuangan serta inovasi produk dan layanan
pembiayaan, Investree berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi bisnis digital bagi UKM.
Investree berbasis di Indonesia dan telah berekspansi ke Thailand dan Filipina.
Hingga Juli 2022, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp17,9 triliun
dan nilai pinjaman tersalurkan Rp11,5 triliun dengan rata-rata tingkat imbal hasil +16,3 p.a. dan
rata-rata TKB90: 96,38%. Investree juga dinobatkan sebagai “Best Fintech of the Year” oleh
Majalah The Asset, “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh The Asian Banker, dan “The
Expandable Company” oleh Mandiri Capital.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial:
LinkedIn: Investree
Youtube: Investree
Facebook: InvestreeID
Spotify: Treepod – podcast by Investree
Instagram: @investree.id
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.
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Tentang Amar Bank – Tunaiku
Amar Bank (kode saham: AMAR) adalah bank digital Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Didirikan pada tahun 1991, dan diluncurkan kembali sebagai Amar Bank pada
tahun 2015, bank telah mengalami transformasi digital yang signifikan untuk menjadi salah satu
lembaga fintech terkemuka di negara ini melalui platform pinjaman digital pemenang
penghargaan, Tunaiku. Diluncurkan pada tahun 2014, Tunaiku adalah platform pinjaman digital
berbasis aplikasi pertama di Indonesia yang memanfaatkan big data dan analitik prediktif untuk
melayani populasi yang tidak memiliki rekening bank dan kurang terlayani perbankan di
Indonesia, dan terus menjadi produk unggulan Amar Bank hingga saat ini. Tunaiku memberikan
pinjaman pribadi kepada individu dan UMKM, dan aplikasi diproses dan disetujui dalam waktu
24 jam. Pada tahun 2020, Amar Bank meluncurkan Senyumku, mobile-only bank berbasis cloud
pertama di Indonesia, yang mengadopsi teknologi AI (Artificial Intelligence) untuk mendorong
kebiasaan menabung yang positif dan disiplin untuk pengendalian keuangan pribadi yang lebih
baik.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kami di:
Situs Tunaiku
: www.tunaiku.com
Facebook
: Tunaiku
Twitter
: @tunaikucom
Instagram
: Tunaikucom
Instagram
: @lifeatamar.tunaiku
LinkedIn
: Tunaiku
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