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CapBridge dan UOB Menandatangani Perjanjian untuk Menyediakan Akses 

Modal Swasta bagi Perusahaan di Asia 

 

Singapura, 23 Juni 2019 – Platform modal swasta global CapBridge menandatangani perjanjian dengan 

United Overseas Bank Limited (UOB) untuk menawarkan berbagai solusi modal swasta kepada 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi1 di Singapura dan di pasar utamatempat UOB beroperasi 

termasuk Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 

 

Kerja sama ini merupakan yang pertama bagi CapBridge dengan bank Singapura dalam menyediakan 

solusi pembiayaan alternatif dengan memanfaatkan keahlian pasar gabungan dari dua lembaga 

keuangan yang berkantor pusat di Singapura dan kekuatan negara sebagai pusat keuangan global. 

 

Melalui platform sindikasi investasi, CapBridge akan mencocokkan nasabah UOB dengan investor utama 

atau anchor investor dan co-investor yang terakreditasi2, mengatalisasi modal swasta sebagai sumber 

pendanaan serta membantu perusahaan untuk memperluas basis investor mereka lebih lanjut. 

 

Nasabah UOB juga dapat memilih untuk mendaftarkan sebagian dari modal mereka pada afiliasi 

CapBridge yaitu 1exchange (1X)3, yang merupakan platform pertukaran efek swasta pertama dan satu-

satunya yang diregulasi di Singapura, di mana Singapore Exchange Limited adalah pemegang saham 

dan mitra strategis. Dengan demikian, nasabah Bank dapat menciptakan kelas aset baru dari permodalan 

swasta yang dapat diperdagangkan untuk memberikan para pemegang saham mereka akses ke 

pembiayaan dan likuiditas yang fleksibel. Hal ini karena pembelian dan penjualan ekuitas swasta yang 

terdaftar dapat dilakukan kapan saja dengan mudah, dibandingkan dengan ekuitas swasta pada 

umumnya dengan periode tetap lebih dari lima tahun sebagai kelas asset. 

 

                                                
1
 Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD) mendefinisikan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi sebagai perusahaan dengan rata-
rata pertumbuhan tahunan lebih dari 20 persen per tahun selama periode tiga tahun, dan dengan 10 atau lebih 
karyawan pada awal periode pengamatan. Sumber: Eurostat - OECD Manual on Business Demography Statistics 
(2007) 
2
 Investor yang terakreditasi mengacu pada individu dengan aset personal bersih melebihi SGD 2 juta, aset 
keuangan (bersih dari kewajiban terkait) melebihi SGD 1 juta atau pendapatan dalam 12 bulan sebelumnya tidak 
kurang dari SGD 300.000; atau korporasi dengan aset bersih melebihi SGD 10 juta. 
3
 1X diatur oleh Otoritas Moneter Singapura dengan lisensi Operator Pasar yang Diakui. Hal ini memungkinkan 
perusahaan dan investor profesional untuk menciptakan serta mengakses ekuitas swasta yang dapat 
diperdagangkan. 
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Edmund Leong, Head of Group Investment Banking, UOB, menyampaikan, “Perusahaan biasanya 

memerlukan berbagai jenis pendanaan dan struktur modal yang menyediakan fleksibilitas keuangan dan 

likuiditas guna memenuhi kebutuhan mereka di berbagai tahap pertumbuhan. Di UOB, kami telah 

menyediakan nasabah korporat kami dengan serangkaian solusi penggalangan dana yang komprehensif, 

termasuk pinjaman dan obligasi di pasar modal utang, penawaran umum perdana di pasar modal ekuitas, 

serta pembiayaan swasta alternatif4 melalui mitra ekosistem kami. Dengan keahlian pasar modal dan 

melalui kerja sama kami dengan CapBridge dan platform 1X, kami dapat menawarkan solusi alternatif 

pembiayaan swasta yang lebih luas guna menyediakan modal pertumbuhan yang berkelanjutan.” 

 

Johnson Chen, Pendiri dan CEO CapBridge, mengatakan, “Pasar modal swasta merupakan sumber 

modal primer dan sekunder yang berkembang pesat bagi banyak perusahaan. Pasar modal menawarkan 

modal yang stabil dan jaringan pemangku kepentingan yang bernilai dalam bentuk investor canggih dari 

platform CapBridge, serta likuiditas yang lebih tinggi dan exit potential dari ekuitas swasta yang dapat 

diperdagangkan yang dipelopori oleh 1X Private Securities Exchange. Kami senang mendapat dukungan 

dari UOB agar kami dapat terus membantu perusahaan di Singapura dan di seluruh kawasan untuk 

mengakses pasar swasta untuk modal pertumbuhan yang berharga.”  

 

CapBridge baru-baru ini menyelesaikan kampanye penggalangan dana untuk perusahaan pengelola 

dana terkemuka di Singapura untuk  terdaftar di 1exchange. Penawaran tersebut mendapat kelebihan 

permintaan sehingga ditetapkan menjadi perusahaan swasta pertama yang mencatatkan sahamnya di 

bursa swasta di Singapura pada Juli 2019. 

 

- Selesai - 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 UOB menawarkan solusi pembiayaan end-to-end termasuk equity crowdfunding dan pinjaman ventura melalui 
OurCrowd dan InnoVen. 
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Tentang CapBridge Pte Ltd  

CapBridge mengoperasikan platform sindikasi investasi global bagi private opportunities. Platform sindikasi investasi bersama 

CapBridge melayani perusahaan dengan tahap pertumbuhan menengah hingga akhir dan dana yang berfokus pada mereka. 

Model investasi bersama kami dibangun dengan mengutamakan investor. Kami membawa peluang kepada lead investor, yang 

memanfaatkan pengetahuan industri khusus mereka untuk melakukan uji kelayakan, menegosiasikan nilai tambah struktur 

investasi, dan mengelola posisi portofolio untuk hasil yang diinginkan. 

 

Kami membuka peluang yang sama untuk co-investor untuk memanfaatkan keahlian para investor utama dalam bidang industri 

tertentu. Co-investor menandatangani persyaratan yang sama dengan investor utama dan mewujudkan pengembalian yang 

disesuaikan dengan risiko dan kemungkinan hasil yang lebih baik. Perusahaan mendapat manfaat dari bekerja dengan investor 

utama yang memahami sektor mereka dengan baik dan dapat secara langsung memberi nilai tambah, serta memperluas basis 

pemegang saham dengan co-investor yang dapat menambahkan konektivitas jaringan serta membantu menuju daftar yang lebih 

sukses di masa depan. 

 

Proses investasi bersama dilakukan secara elektronik pada platform cerdas kami, yang bekerja tanpa henti untuk mencocokkan 

kesepakatan dengan investor dan membantu proses transaksi. 

 

CapBridge memiliki Lisensi Layanan Pasar Modal dan diatur oleh Otoritas Moneter Singapura. Singapore Exchange (SGX) 

adalah mitra strategis dan pemegang saham. Untuk informasi lebih lanjut tentang platform investasi bersama CapBridge, 

kunjungi www.capbridge.sg.  

 

Entitas afiliasi CapBridge, 1exchange ("1X")  merupakan pertukaran efek swasta yang memberikan investor platform 

perdagangan yang unik untuk membeli dan menjual sekuritas swasta dengan cara yang diatur, terpusat, dan transparan. 1X 

memiliki Izin Operator Pasar yang Diakui dan diatur oleh Otoritas Moneter Singapura, dengan SGX sebagai mitra strategis dan 

pemegang saham. Untuk informasi lebih lanjut tentang 1X, kunjungi www.1x.exchange.  

 

Tentang United Overseas Bank 

United Overseas Bank Limited (UOB) merupakan bank terkemuka di Asia dengan jaringan global di lebih dari 500 cabang dan 

kantor di 19 negara serta teritori di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara. Sejak berdiri pertama kali pada tahun 1935, UOB 

telah tumbuh baik secara organik maupun melalui serangkaian akuisisi strategis. Kini UOB merupakan salah satu bank 

terkemuka di dunia dengan penilaian ‘Aa1’ oleh Moody’s dan ’AA-‘ oleh Standard & Poor’s dan Fitch Ratings. Di Asia, kami 

beroperasi melalui kantor pusat UOB di Singapura, dan anak perusahaan kami di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand dan 

Vietnam, serta kantor-kantor cabang dan perwakilan. 

 

Lebih dari delapan dekade, generasi karyawan UOB telah membawa semangat kewirausahaan, fokus pada penciptaan nilai 

jangka panjang dan komitmen teguh untuk melakukan apa yang benar bagi nasabah dan kolega kami. 

 

Sebagai perusahaan penyedia layanan keuangan, UOB berkomitmen untuk membuat perbedaan dalam hidup para pemangku 

kepentingan serta komunitas dimana UOB beroperasi. UOB memiliki dedikasi untuk membantu nasabah mengelola keuangan 

dengan bijak dan mengembangkan bisnis mereka. UOB berkomitmen dalam mendukung perkembangan sosial, terutama dalam 

bidang-bidang seni, anak-anak, dan pendidikan. 
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Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

Capbridge UOB 

Email: media@capbridge.sg Kelyn Tan 

Tel: 6381 9230 Group Strategic Communications and Customer Advocacy 

 Email: Kelyn.TanSW@UOBGroup.com 

 Tel: 6539 3967 

  

 Eunice Seow 

 Group Strategic Communications and Customer Advocacy 

 Email: Eunice.SeowHW@UOBGroup.com 

 Tel: 6539 3986 

 


