
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 

RETNO HERTIYANTI, SH, MH.
 
S.K. MENKEH DAN HAM RI NO; C-987 HT.03.01-Th. 2002
 

TANGGAL 5 AGUSTUS 2002
 

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NA510NAL NO.2 -.x.A - 200S
 
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005
 

JL. MURADI RAYA NO. 66, TELP. (024) 7608487, 7623400, FAX. (024) 7608487
 
SEMARANG - 50145
 



BERI'l!A ACARA
 

RAPAT UMUM PEMEGANG s.AHAM LUAR 8:IASA
 

PERSEROAN TERBATAS PT. KOTA SATU PRO PERT I Tbk
 

Nemer: 03.

-Pada hari ini, SeniTI, tanggal 14-12-2020 (empatbelas Desember 

duar'bu duapuluh). -----------------~------------------------

-Pukul 11.45 WIB (sebelas lebih empatpuluh lima menit Vaktu - 

Indonesia Barat}. ------------------------------------------- 

-Saya, RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----- 

Notaris di Kota Se aran dengan dihadi~i oleh para saksi yang

saya, Notaris kenaI dan nama-namanya akan disebutkan pada --- 

ba.ian akhir akta ini: -------------------------------------- 

-Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. KOTA SATU 

RO ERTI Tbk, berkedudukan di Kabupaten Semarang, yang ------ 

Anggaran Dasar dan perl~ahannya imuat da1am: --------------- 

- Akta Pendirian tertangga1 03-10-2012 (tiga Oktober duaribu 

duabe1as), Nomor: 6, yang dibuat dihadapan MARIA YOSEfA --- 

DEN!, Sar'a a . kuro, otaris di Semarang, dan telah ------- 

mendapat pengesahan dari piha- yang berwenan berdasarkan-

Surac Keputusan Menteri Huk m dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia tertang a1 19-11-2012 (sembilanbelas Nopembe 

uaribu duabeIas}, Nomor: .~YU-58590.AH.Ol.Ol.Tahun2012; -- 

[ - Akta tertangga1 29-12-2014 (duapu1 h sembi Ian Desember ---- 

duar'bu em atbe1as), omor: 91, yang dibuat ole. SRI ------ 

RAT GSIH HARDJOMULJO, Sarjana Hukum, N ta is i ------- 

Semarang, da perubaha nya telah diterima dan diberitahukan

•. da am database Si e em Administrasi Badan Hukum, Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan --- 

Hak Asasi Manusia Rep blik Indonesia me1alui Surat ---------

Penerimaan PemberOtahuan Perubahan ata tertanggal 
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13-01-2015 (ti abelas Januari duaribu limabelas), Nomor: --

.~U-0001959.AH.01.03.Tahun2015; --------------------------

I- Akta terta~gqal 20-06-2016 (duapuluh Juni duaribu -~-------

enambelas), Nomor: 15, yang dibuat oleh.l~RKUS GUNANTO ADHI

KRISTANTO, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Semarang di ----

Ambarawa, d<111 perubahannya telah mendapatkan persetujuan --

dari pihal< yang berwenang berdasarkan Surat Kep t~san ------

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ndonesia ----

tertanggal 23-06-2016 (duapuluh tiga Juni duaribu ---------

enambelas}, Nomor: AHU-0011958.~.01.02.Tahun2016; -------

1- Akta tertanggal 23-11-2017 (duapuluh tiga Nopember duaribu 

tujuhbelas), Nom r: 33, yan dibuat dihadapan EMILIA DIAH -

NATALIANI, Sarjana HukL~, Notaris di Kabupate Semarang, --

dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak -

yang berwenang berdasarkan Surat Kep~tusan Menteri Hukum Dan 

Hak A asi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15-12-201~ 

(limabelas Desember duaribu tujuhbelas), Nomor: -----------

AHU-0026796.AH.Ol.02.Tahun 2017 dan telah diterin~ dan 

dibe itahukan daiam database Sistem Administrasi Badan 

HUKum, Direktorat Jenderal Admin~strasi Hukum Umum, --------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ.' k Ind01.esi:l 

melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----

tertan gal 15-12-2017 limabelas Desember duaribu 

tujuhbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0202507; -----------------

1- Akta tertanggal 27-12-2017 (duapuluh tujuh Desember duaribu

tujuhbelas), NOmor: 46, yan dibuat dihadapan RINI YULIANTI, 

Sar'ana Bukum, Notar's di Kota Jakarta Timur, dan ---------

perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang 

ber...enang berdasarkan Surat Keputusan Menteri HukUl Dan ---" 

Hak Asasi Manusia Republik IndQ~esia, tertanggal 27-12-2017
~ 
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(duapuluh tu' h Desernber duaribu 1:ujuhbe as), Nomor: ------

AHU-0027735.AH.Ol.02.Tahun 2017 dan te ah diterima dan ----

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -----

Huk m, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, --------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --

Dasar tertangga 27-12-2017 (duapulu tujuh Desember duaribu 

t jUhbela~), Nomar: AHU-A.l-!. 01. 03-0205888 dan Surat ---------

Penerimaan Pemberitahuan erubahan Data tertanggal 

27-12-2017 {duapuluh tujuh Desember duaribu tujuhbelasl, --
. 

Nor ar: AHU~AH.Ol.03-0205889i ----~~-------------------------

I- Akta Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka perubahan 

status menjadi menjadi perusahaan terbuka, yang dimuat ----

dalam akta Lertanggal 07-03-2018 (tujuh Maret duaribu -----

de apanbelas), NOrnor : I, yan g dibua t 01 eh RI. I YUL rANTL - --

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan ---------

perubahannya telah mendapatkan persetu'uan dar' pi: ak yang 

berwenang berdasarkan Surat Keputusan Me teri Hukum Dan Hak-

Asasi Manusia epubli- _ndonesia, tertanggal 12-03-2018 

(d abela Maret duaribu delapalilielasl, lomor: -------------

AHU-0005565.AH.01.02.Tahun 2018, dan telah diterima dan ---

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -----

Hukum, D'rektorat Jenderal Administrasi H kum Um ., --------

Kementerian Hukum dan Hak ..sasi Manusia Repub ik Indonesia -

melalui S rat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan A.ggaran -

sar tertanggal 12-03-2018 (duabelas Maret duaribu -------

de apanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0103489 dan Surat -------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertangga --------

12-03-2018 (duab las Maret duaribu de apanbelasl, o. or: --

AHU-AH.01.03-0103490i -------------------------------------
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~tertanggal 30-08-2018 (tigapuluh Agustus duaribu -----

delapanbelas), Nemor: 26, yang dibuat dihadapan RINI ------

Y LIJI.NTI, Sarjana Hukum, Netaris di Kota Jakarta Timur, ---

dan perubahannya telah mendapatkan perset~juan dari pihak -

yang ben','enang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indo~eSia, tertangga 31-08-2018

(tigapuluh satu Agustus duaribu delapanbelasl, Nomer: -----

AHU-0017863.AH.Ol.02.Tahun 2018, dan telah aite_ima can ---

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -----

Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, --------

Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

rnelalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --

Dasar tertanggal 31-08-2018 (tigapuluh satu Agus~us duaribu

delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0237798; 

1- Akta tertanggal 04-09-2018 (empat September duaribu 

delapanbelasl, lamar: 2, yang dibuat dihadapan RINI 

YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, ---

dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak -

yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 04-09-2018

(empat September uaribu delapanbelasl, Nomor: ------------

.~ -0018204.FR.Ol.02.Tahun 2018, dan telah diterima dan ---

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -----

Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, --------

Kementerian I-lukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

mela_ui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --

Dasar tertanggal 04-09-2018 (empat September duaribu 

delapanbelasl, NOmor: AHU-AH.Ol.03-0239224 dan Surat 

Penerimaan Pemberitahuan PerUbahan Data tertanggal 

04-09-2018 (empat September duaribu delapanbelasl, Nomor: -
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-I .~U-AH.01.03-023922S; -------------------------------------

1- Akta tertanggal 26-11-2018 (duapuluh eoam Nopember duaribu 

delapaD~elas), Nomor: 21, yang dibuat dihadapan RINI ------

YULIANTI, Sar"ana Hukum, Notaris di Kota Ja"arta imur, 

dan perubahannya telah diterima dan diberitahukan dalam 

database Sistem Adm"nistrasi Badan Hukum, Direktorat -------

Jenderal Aillninistrasi Hukum Umum, Kementerian H ku. dan ----

Hak Asa i Manu"'"a R"'pub ik Indonesia melalui Surat 

Pe er"maan Pemberita "ua Perubahan Ang aran Dasar ---------

tertangga ~6-11-2018 (duapu uh enarn Nopember duaribu -----

delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0267794; ---------------

I- Akta ertangga 03- 5-2019 (t" ga Mei duar i bu sembi lanbelas) I 

omor: 02, yang dibuat di: adapan saya, otaris dan --------

perubahann a tela mendapatkan persetujual dari ihak yang 

berwenang berdasarkan Su at Keputusan.Menteri Hukum Dan ----

Hak Asasi Man sia Repub "k Indonesia, te tanggal 13-05-2 19

(tigabelas Mei d aribu sembilanbelas), Nomor: -------------

AH -0025~ 7.AH.01.02.Tahu 2019 dan telah di er"ma dan 

diberita u"an dala atabase Sistem Ad~inistrasi Badan 

H kum, Direktorat Jenderal Administrasi HUKum Umum, --------

Kementeria Hukum dan Hak Asasi Manusia Repub1ik Indonesia 

me a ui Surat Penerimaan Pemberitahuan Peruba an Data -----

ter angga1 13-05-2019 (tigabela c Mei duaribu sembilanbelas), 

-. H.O .03-0242913; --------------------~----------

1- Da tera. ir d" uba denga .. ,u.kta tertan gal 21-02-2020 -----

(dua luh satu Pebruari duaribu duapuluh), Nomor: 04, yang 

ibuat dihadapan saya, Notar:s dan perubahannya telah -----

diterima dan diberitahukan da1am database Sistem -----------

Administrasi Badan Hukum, D"rektorat Jenderal Administrasi -

Hukum mum, Keme.terian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 

Data tertanggal 27-02-2020 (duapuluh ~ujuh Pebruari duaribu

duapuluh), Nomor: AHU-~~.Ol.03-0110216; -------------------

-untuk selanjut.ya disebut "Perseroan". ---------------------

-Telah berada di Sphere Room 2 Lantai 8 AllStay Hotel, Jalan 

Veteran Nomor:: 51, Semarang, 50231: -------------------------

-Untuk membuat Berita .ll.cara dari segala sesuatu yang akan ---

dibicarakan dan diputuskan da am Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, ~am dan 

di tempat tersebu di atas. ----------~-----------------------

-Hadir dalarn Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, -----

Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --

dibagian akhir okta ini: ------------------------------------

1. Tuan HEROWIRATNO ~, lahfr df Jakarta Barat, pada 

tanggal 20-06-1972 (duap uh J ni seribu sembilanratus 

tujuhpuluh dual, arga egara Indonesia, Karyawan 

Swasta, berte pat tinggal di Kota Semarang, Tama 

Magnolia A 3/7 Graha Padma, Rukun Tetangga OO~, Rukun ----

Warga 003, Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Sernarang -----

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 

3374132006720005: ---------------------------------------

- menur t keterangannya alam hal ini bertindak dalarn ---

jabatannya se ak Komisaris utama dari Perseroa. ------

tersebut; ---------------------------------------------

[2. Tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO, lahir di Semarang, pada ----

tanggal 04-06-1974 (empat Juni seribu semh'lanratus 

tujuhpu uh ernpat), Warga Negara Indonesia, Karyawan 

Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Siblat -

Raya Nomor: 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, 

Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, pemegang Kartu 

T 
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14.
 

Tanda Pend duk .Ornor: 337401040674 OJ.; ----------------- 

-
 menur t keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- 

jabatannva selaku Direktur utama dari Perseroan ------ 

tersebut; ----------------------------------------------

Nyon~ HANNA PRISKILLA RAHARDJA, lahir d' Semarang, pada 

tanggal 12-08-1988 (duabelas Agus us ser'bu sembilanratus

delapanpllluh delapan), Warga ega-a Ind nesia, Karyawan --

SHasta, berternpat ting a1 di Kota Serna ang, Ja1a) Puri 

Anjasmoro -4/28, Rukun Tetangga 009, Ruk n Warga 002, 

Kelurahan Tav~ngsari, Kecamatan Semara Barat, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374015208880002; ----------- 

- menurut keterangannya dalam hal ini bert:ndak dalam 

1 'abatann a selaku Direktur dari Perseroan tersebut; 

Tuan REZA ANNAS ~'RUF, lahir di Semarang, pada tanggal 

06-05-1993 (enam Mei serib sembilanratlls sembilanpuluh 

t'ga), Warga Negara Indonesia, KaryaHan Swasta, bertempat

tingga di Kota Semarang, Bongsari, R kun Tetangga 004, 

Rllku arga 002, Kelurahan Bon sari, Kecamatan Semarang 

Barat, pemegang Kart Ta da Penduduk ornor: ------------- 

3374130605930003; --------------------------------------- 

-menurut keterangannya dalam hal ini berti .dak ---------- 

berdasarl~an: ------- ---- -- ------ -- ---- ---- --------------- 

a. Surat Kuasa tertanggal 4-12-2020 (empatbelas Desenmer

duaribu duapul h), yang dibuat dibawah tangan, ------- 

bermaterai cuk p, ~'a 9 aslinya dilekatkan pada mi ,uta 

akta ini, 'emikian selaku kuasa dari da) 0 eh karena - 

itu untuk dan atas nama: Tuan MARTINUS GW LDiZAN ------ 

SUBROTO, lahir di Semarang, pada tanggal 11-02-1959 -- 

(sebelas Pebruari seribu sembilanratus limapuluh ----- 

sembilan), ar a legara Indonesia, Wiraswasta, ------- 
~ 
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bertempa tinggal di Kota Cirebon, Jalan Siliwangi --__ 

ornor: 19, Rukun Tetangga 005, Ruk ~raa 003, ------

eluraha. Kesenden, Kecarnatan Kejaksan, pemegang Kartu-

Tanda Penduduk Nomor: 3274011 02590003; --------------_ 

-yang diwakili.ya selaku pemegang dan pemilik dari 

75.000.000 (tujuhpuluh lima juta) saham independen 

dalam Perseroan tersebut; ----------------------- _ 

I b. Surat Ku~sa tertanggal 14-12-2020 (empatbe_as Desembe~

duaribu dua uluh), yang dibuat dibawah tangan, -------

berma~erai cukup, yang as1inya dilekatkan pada minuta 

akta ini, demikian selaku kuasa dari da oleh karena -~ 

i u u tuk dan atas na a: Tuan ROY WIRYA SUBRATA, ahir

di ~npasar, pada ta gga1 26-03-1982 (d ap h enam 

Mare seribu sembilanratus delapanpuluh dual, Warga 

Negara Ind esia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -

di Kota Tangerang Selatan, Jalan Dokter Setiabudi, ----

Rukun etangga 001, Rukun arga 001, Ke urahan --------

Pamulang Ti ur, Kecamata Pamulang, pemega Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor: 3674062603820004; --------------

-yan diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari 

60.000.000 (enampuluh juta) saha i depe. de dalam 

Perseroan tersebuti -----------------------------------

Ie.	 Surat Kuasa terta gga 14-12-2020 (empatbe as esember

duaribu duapuluh), yang dibuat diba~ah ta gan 

bermatera' c kup, ya .. g aslinya d' lekatkan pa. a minuta 

akta ini, demo kian selaku kuasa dari dan 0 '2h karena -

. u untuk dan atas ama: NyQnya WIDYA SUSANTI KUSYONO,

Semarang, pada tanggal 07-11-1982 (tujuh 

seribl sembilanratus delapanpuluh dua), arga-

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tingga 
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di Kota Tangerang Selatan, Jalan Dokter Setiabudi, ----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan --------

Pamulan Timur, Kecamatan Pamulang, peme an Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor: 3674064711820002; --------------

-yang diwaki inya selaku pemegang dan pemilik dari 

60.000.000 (enampuluh juta) sah~o independen dalam 

Pers roan tersebuti ----------------------------------

!d. Surat uasa tertanggal 14-12-2020 (empa~belas Desember

duaribu duapuluh), yang dibuat dibawah tangan, -------

bermaie ai ukup, ya.g aslinyCl; dilekatkan pada minuta 

akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena -

itu untuk dan atas nama: Tuan Doktorandus SOERJONO 

WALUJO, lahir di Magelang, pada tanggal 16-05-1963 

(enambelas Mei ser'be sembilanratus enampuluh tiga), --

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat t'nggal 

di Ko a Magela.g, Jalan Medang 20, Rukun Tetangga 00 ,-

Rukun Warga 004, Kel 1 rahan Rejowinangln Ut.ara, --------

Kecamatan Magelaog Tengah, pemegang Ka tu Tanda -------

Penduduk Nornor: 337 0 1605630002; --------------------

-yang diwaki inya selaku peme ang dan pemilik dari 

30.000.000 (tigapuluh juta) saham independen dalam 

Perseroan tersebuti ----------------------------------

is. Masyarakat selaku emilik dan/atau pemegang 59.714.809 --

(limapuluh sembilan juta tujuhratus empatbelas ribu -----

delapanratus sembi Ian) sa. am i ependen dalam Perseroan, 

sesuai dengan aftar Hadir yang aslinya ilekatkan pada -

minu a akta ini; ----------------------------------------

1 6 . TuaD. SOLOMON NADAME PANJAITAN, lahir di Sa l' kpapan, pada 

tan gal 2.2-10-1984 (duapu_uh dua Ok ober seribu ---------

semb'lanratus delapanpuluh empat), Warga e ara 
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Indones.~a, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, 

Jalan Puri Anjasmoro N-4/28, Rukun Tetangga 009, Ruk~n ---

Warga 002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374132210840001; 

- menurut keterangan ya dalam hal ini bertindak selaku 

Penerima Kuasa Independ~n (Indsoendent Representative)-

ya.g ditunjuk oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ---

(KSEI) melaui fasi1i as Elektronik General Meeting ----

System.,KSEI (eASY. KSEI) yang disediakun oleh ----------

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan ------

ht tP3: / I aJ~ses. ksei. co. id/; ----------------------------

mewakil' masyarakat selaku pemilik dan/atau pemega 9 '--

5.000 (limaribu) saham independen dalam persero~n; 

I7. tJndangan Rapat sesuai dengan Daftar Hadir yaYl; dilekatkan

pada roinuta akta in'. -----------------------------------

-Para penghadap elah d'~?na oleh s~ya, Notaris. -----------

-Sebeh 1 rapat il.l dimulai, pembawa acara membacakan Ta a ----

Tertio Rapat yang telah dibagikan kepada para Pe egang Saham 

pada saat registrasi kehadiran sebellun memas ki ruanga Ra;:>at, 

karena Tata Tertib Rapa_ terseb t yang akan ig ' nakan dala~ --

Rapat in'" 

-5e a jutnya Tuan HEROVlRATNO GU. p~' "alam jabatan .ya ------

sebagai Komisaris Utama Perseroan mengucapkan selamat da a.g 

dan terima kasih atas -eha iran para Pemegang Saham pada 

Rapat P rseroan hari ini, dan menyampaikan bahwa se la 

dengan keten~ua Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, ---

Ra at Umum Pemegan_ Saham dipimpin oleh Komisaris tama yang 

"Oml'sarl's Perseroan dan sesuai dengan ---ditu juk oleh Dewa K

Surat penunj ka tertangga 01-12-2020 (satu Desember duar:bu

duapuluh), Nomor: 0 /KSP/KOM/XII/2020/HG-HS maka selaku ----
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Komi aris Utama Per eroan 'ang ditunjuk leh DeY,ian Kornisaris -

Perseroan akan membuka dan memimp'n Rapat ini serta ---------

menerang'an terleb~h dahulu: ---------------------------------

Ba wa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penye enggaraan Rapat 

Urn m Peme ang Saham Per sahaan Terbuka Dan Peraturan -------

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 

Secara Elek on'k akan d'sampaikan mengenai Kondisi Umum 

Perseroan, -vIata Acara Rapat, ekani~me Pen ambilan Keputusan 

terkait Mata Acara Rapat daL tata cara penggunaa hak -----

emegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------

pendapat. -------------------------------------------------

KONDISI UMUM ------------------------------------------------

-Kegia an usaha yang saat ini dilaksanakan oleh Perseroan ---

adalah di bidang pembangunan, pen elolaan, dan perdagangan --

real estat/properti. Dalilln tahun 2020 (duaribu duapu uh) ----

sampai dengan bulan Oktober 2020 (duaribu duapuluh " Perseroan 

telah mencatatkan -ta ual Beli (AJB, ejumlah 26 (d apuluh 

enam) u it dan Serita Acara Serah Terima (BAST) sej mlah 46 -

empatplJlu' enam) 't dengan targe sampai akhir tahun 2020 

(duaribu duapuluh) diperkirakan dapat melaksanakal serah ----

terima rumah kepada konsumen sejum1a. 68 enampuluh delapan) 

unit da! . enandatanganan AJB seb n oak 53 (1imapuluh tiga 

unit. Sementara it;, pembangu a. sara a an prasarana ser a -

penyelesaian unit-unit rumah yang telah terjua1 juga te us --

berjalan. ---------------------------------------------------

-Sebagaimana 'telah diumumkan melalui emanggila Rapat pada -

angga1 20-11-2020 (duap 1 h Noperooer d ar'bu d 1apulLh) bahwa

ata cara Rapat Urn In Pemegang Saham Tahun n i i adalah: ----
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~tujuan Penambahan Modal Perseroan sebanyak-banyaknya 

sebesar 10% ( epuluh persen) dari modal disetor melalui 

rnekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Ha}c Memesan 

Efek Terlebih Dahulu de.gan memperhati 'an ,ketentuan ------

peraturan erundang-undangan dan peraturan yang beriaku di

bidang pasar modal khusus ya Peraturan Otoritas Jasa ------

Keuangan Nomor 14/POJK,0412019 tentang Perubahan atas -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/pOJK,04120 5 ---

ten tang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Den an -------

Memberikan'Hak Memesan Sfeil: Terlebi.i} Dahulu ("POJK -------

No.14/POJK.04/201 If), termasuk penerbitan saham baru seri B 

dengan nominal Rp. 5 

Perset 'ua, pember'a wewena 9 dan kuasa dengan hak 

-ubsti usi kepada Direksi Perseroan untuk rnelakukan segala

tindakan sehubungan dengan keputusan pela sa.-laan Penambahan 

Modal Tanpa HHETD 'ni, termasuk tapi tidak terbatas untu.k 

menyatakan/menuangkan kepu usan tersebut daiam akta-akta -

yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, me yesuaika. 

dan/atau rneny~sun kembali ketentuan dalam Anggara Dasar--

Perseroan berikut perubahan atau pembaharua nya, dan -----

selanjut ya untuk menyampai "an pemberitahuan atas keput' san 

Rapat ini kepada instansi .ang berwenang serta meiakukan 

semua da setiap tin a"an yang diperlukan sesuai dengan --

peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------------

-He enai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata aca.ra -

Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk 

mengajukan pertan aan dan/atau pendapat, akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagaimana telah dibacakan sebelumnya a el 

Pemba~a Acara. ----------------------------------------------

-Bahwa untuk menyelen garakan Rapat ini, sesuai dengan 
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ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan -- 

perundang-undangan yang berlaku, ermasuk ketentuan di bidan-

Pasar Modal, Direksi Perseroa telah melakukan hal-hal ------ 

sebaaai berikut: ---------------~-----------------------------

Menyampaika pemberitahuan me gen~i rencana akan --------- 

diselengaaraka nya Rapat kepada Otori as Jasa Keuangan --- 

(OJK) , Bursa Efek Indones'a (BEl), d n PT Kustodia. ----~--

Sentral Efek Indone ia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor: 083/KSP/EKT-RPS/Corsee/DY/X-2020, anqgal 26-10-2020 

(duapuluh enam Oktober duaribu duapuluh); ---------------- 

12.	 Menyampai kan Pengumuman mengenai akan dilakllkannya ------- 

Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham ya 9 dillnggah

pada aman Bursa Efek _odonec;ia dan Otoritas Jasa Kellangan

me a ui SPE IDX, laman KSEI melailli web eASY.KSEI ser a -- 

laman Perseroan dalam situs web: 'W....-w.kotasatlproperti.eorn 

pada tan a 05-11-2020 (lima Nopember duaribll duapu llh), 

yan~ e1engka nya berbunyi sebagai berikut: -------------- 

-----------------------~--PENGUMUMAN ----------------------- 

------------ RAP~ UMUM PEMEGANG ~ LUAR BIASA ----------- 

------------------- PT KOTA SATU PROPERTI Tbk --------------- 

engan i i diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Kota Satu 

ropert' Tb ("Perseroan"), barn..;a Perseroan akan ------------ 

rnenyelenggarakan Rapat Urn m Pemegang Saham Luar Biasa --------

Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada tan gal -- 

.. 
14 Desember 2020. --------------------------------------------

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuan an o. S-124/D.04/2020 

tan a1 24 April 2020, maka penyelenggaraa Rapat dapat ----- 

dilakukan seeara elektronik dengan me aeu pada JK -------- 

No.16/POJK.04/2020 tentang Pela sanaan Rapat Umum Pemegang -- 

aham Perusahaan Terbllka Secara Elektronik serta se~uai dengan 
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ketentuan P00K ~o.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --------

Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan '""erbuka,

dan Pasal 21 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, ------- 

pemanggi~an untuk Rapat tersebut akan disampaikan melalui --- 

situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan - 

sit s web KSEI pada ta ggal 20 November 2020. ----------------

Yang berhak hadi atau d'wakili dalam RUPS Perseroan -------- 

tersebut adalah: -------------------------------------------- 

11. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam 
, 

Daftar P megang Saham Perseroarr-pada tanggal 19 Desembe 

2020 Pukul ~6:00 WIB (recording date); ----------------- 

12.	 Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ya 9 

sahamnya telah termasu' dalam pe itipan kolektif pada 

PT Kustodian entral Efek Indonesia (KSEI) atau pada bank 

kustodian atau pada perusahaan efek¥ yaitu mereka yang - 

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening d1 KSEI 

atau bank k stodian atau pertsahaan efek pada tanggal -- 

19 November 2020 Pukul 16: 00 'i-'J B. -----------------------

Jvlengacu pada Peraturan Otori tas Jasa Keuangan --------------- 

No._4/POJK.04/2019 pasal 8.A. ayat (2) bahwa Kuorum kehadiran - 

dan kepu usan UPS untuk pen ' ahan noda_ ila,'sanakan dengan

ketentuan: -------------------------------------------------- 

la. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari - 

/2 (satu per dUe} bagian dari jumlah se uruh saham ---- 

dengan hak sara ang sah yang dimiliki pemega 9 saham - 

independen dan pemegang saham yang bukan mer paka pihak

terafiliasi dengan Perusahaan Ter uka, anggota Direks', 

anggota Dewan Komisaris, emegang saham utama, atau ---- 

engendali. 

~b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 
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sah ji a disetului oleh lebih dari 1/2 (sa_ per dual --

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -

cah yang dim' Ii ki oleh pemegang saham independer da.) ---

pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafi iasi --

dengan Perusahaan Terb ka, an gota Direksi, anggota Dewan 

Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengenda1i. ------

alam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak

tercapai, R" PS-, ked a dapa .... di1angs' ngkan jika RUPS 

dih diri Iebih dari 1/2 (satu per dual bagian dari jumiah 

selur a am dengan hal; sara yang sah yan dimiliki --

pemegang saham independen dan pemegang sa ham yan bukan

merupakan pihak terafi1iasi dengan Perusahaan Terblka, -

ang ota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang sa am

utama, ata Pengendali, ---------------------------------

Keputusan RUPS ked a adalah sah 'ika aisetu'ui oleh -----

Iebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah --------

seluruh saha~ dengan hak suara yang sah ya 9 

dimiliki oleh pemegang saham independen dan emegang ---

saham yan b ka merupa an pihak terafi1ias~ den a 

Perusahaan Terbuka, anggota ireksi, a ggota Dewan 

Komisaris, pemegang saham utama, atat Pengendali yang --

hadir alam RUPS. ---------------------------------------

Ie. Dalam hal kuoru kehadiran pada RUPS ked a sebaga'mana -

di a~sud pada huruf c tidak tercapai, S ketiga da~ at 

.. ilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah danberhak

me gambil kep tusan j 'ka dihad'x' oleh pemegang saham --

independen dan pemegang s ' ro~ ya.g bukan mer pakan pihak

terafiliasi dengan Perusahaan Terblka, anggota Direksi, 

anggota Dewan Komisa is, pemegang saham utama, atau ----

Pen e,dal' dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -
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kuor m kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----

Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. -----------

If. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ---

pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan 

merupakan pihak t rafiliasi dengan Perus2haan merbuka, -

anggota Direksi, anggota De'wan Komisaris, pemegang saham

utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% ----

(l'ma puluh persen) saham yang dimiliki o_eh pemegang --
'. 

saham independen dar pemegang saham yang bukan merupakc.n

. 
pihak ~erafiliasi dengan Peru~ahaan Terbuka, a.ggota ----

Di eksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang. -------------

Pemega 9 saham Perseroal- dapat me. gus lkan mata aeara yang --

dimasukkan dalam acara Rapat j:" -a memenuhi persyarata ------

yang diatur dalam Peraturan O-oritas Jasa Keuanga ----------

No. 15/P00lK.04/2020 dan wajib menya aikan secara tertulis 

sulan mata aeara Rapat kepada Direksi Per eroan selamba 

ambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS. --

------------------ Semarang, 5 November 2020 ----------------

------------------ PT Kota Satu Properti Tbk. ---------------

--------------------------- Dire}:si --------------------------

Menyampaikan Pe anggilan RapaL :epada ara Pemegang Sah~~ 

yan diunggah ada laman Bu sa Efek Indonesia dan toritas-

Jasa Keuanga me a ui SPE lOX, laman KSEI melalui web ----

e,~r.KSEI serta lama Perseroan dalam situs web: ---------

wv-TV'l.kO'ta atupropert.' .com pada tanggal 20-11-2020 (duapuluh-

Nopember duaribu duapuluh), yan selengkapnya berbunyi ---

sebagai berikut: 

-------------------------- PANGGILAN ------------------------

----------- RAPAT UMUM pEMEGANG ~ LUAR BIhSA ------------

------------------ FT KO~. SATU PROFERT! Tbk ----------------
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Direks' PT Kota Satu Properti 'Ibk ("Perseroan") en an in 

men u dang emegan Saham Perseroan unt k men hadiri Rapa 

Urn eroegan Saha Luar iasa (" apat/l) yang akan ----------

diselenggarakan pacta 

Hari I Tanqgal Senin, 4 Desember 2020 --------------


Te at Sphere Ballroom - AllStay Hotel -----


[ Jl. Veteran No. 51, Semarang --------

vaktu ; P'kul 11.00 wrs sid Sele ai ----------

Dengan Agenda Rapat sebagai beri'ut : ------------------------

Perset' j a enamba an Modal Perseroa seba1_ak-banyaYnya

sebesar 10% (sepul h persen) dar' modal disetor mela ui 

meka 'sme Penambaha Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan 

E ek Terlebih Dahulu engan rnempe hatikan k tentuan ------

eraturan peru da g- 1da gan dan peraturan yang berlaku 

, bida pasar modal khuslsnya Pera ran Oto itas Jasa 

Keu gan Nomo r 14/PO .04/2019 tentang eruba an ata -----

Peraturan Ot ritas asa Ke ngan Nomor 32/POJK.04/20 S ---

ten tang Pe ambahan 10dal erusahaan Terbu a engan -------

lVJember' ,~an Ea" emesan Efek Ter ebih Dahulu --------------

("POJK 0.1 lPOJK. 4/2019"), termasuk penerbitan saha bar 

seri 8 den an ominal Rp. 50,-. --------------------------

\2. Persetujuan pemberian wewe ang dan kuasa den an hak ------

substitusi kepada Direksi Perseroan u tuk elak kan segala

ti dak n sehubungan dengan keputusa pe aksanaan .enambahan 

. odal Tanpa HMET ni, terma tapi idak terbatas untuk 

menyatakan/menuangkan :eputusan tersebut dalarn akta-akta -

yan dibuat di ha apan lotaris, untuk mer bah, menyesuaikan 

dan/ata -menyusun kembali ketentuan da am Anqgaran asar-

erseroan ber'kut erubahan ata pembahar a 'a, da -----

selanlutnya untuk rnenyampai an emberitahuan atas --------
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.-.------
f eputusan Rapat oi kepada instansi yang berwenang serta -

melakukan sem a dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------

ICatatan : ---------------------------------------------------

11.	 Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada 

seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar 

Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --------

No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. ---------

12.	 Pemega.ng Saham yang berhak actir atau ctiwakili dalam --

IRapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya ----

ercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perse oa1 --------

pacta hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sampai ------

denga pukul 16.00 B (record"ng date). --------------

suara dalam Rapat dengan memberikan Surat Kuasa ya 9 --

sah, dengan ketentuan balwa para anggota Direksi, 

Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak 

se ak kuasa Peme an Saham Perseroan dalam RUPS, -----

namun suar yan dikeluarkan sela Kuasa tidak -------

Idihitung dalam Pemungu an Suara. ----------------------

1 4 . Sesuai dengan ketentuan PC K 15/2020, Perseroan telat -

menyediakan alternatif bagi peme aog saham untuk ------

memberikan kuasa da member"kan S lara secara elektronik

dalam Ra at melalui sistem e SY.KSEI yang dikelola 

". oleh KSEI. Surat kuasa secara elektronik (e-proxy) da~at 

diberikan oleh pemegang sab kepada penerima kuasa ---

i lctependen (yai tu pe ·,."radlan yang ditunjuk Biro --------

Administrasi Efek Perseroan (p" Adimitra Jass Korpora)-
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~5. 

16.
 

1 7 . 

18. 

atau penerirna kuasa independen lainnya yang terdaftar - 

dalam sistem eASY.KSEI yana terdapat pada situ~ web --- 

https:/lakses.ksei.co.id ------------------------------ 

Bah 11'i'a berdasarkan : (i) Peratura Pemer'ntah no.21 tahul) 

2020 tentang Pembatasa. Soaial Berskala Besar Dalam ----

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus (COVID-19) ; 

(ii) Perat ran Menteri Kesehatan no.9 tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemba a§al1 Sosia1 Dalam Ra. gka Percepatan ------

Penanganan OVID- 9, aka Perseroan sangat menghimbau 

kepada eme ang Saham tuk mengkuasakan kehadirannya 

mela1u" : Pene ima Kuasa Independen dalarn ha ini Bir 

A" inistrasi Efek (BAE) yang di unjuk Perseroan yait 

PT Adimitra Jasa Korpora yang ber amat i Kirana ------

BOltique Office, . Kirana Avenue III 10k f3 No.5 ----

Ke ap Gad'n, Jakarta Utara 1425 , T~lp (021) 29745222, 

ataupun pada Pene ima Kuasa Independen melalui fasilitas 

Electronic General Meet'ng System KSEI (eJl.$Y.KSEI) ya1g

~sediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 

Pernegang Saham ya 9 aka adir secars Ian SU1g daia 

Rapat, akan diberlakukan protokol Kesehatan daIam"angka 

penanga an COVID-19, men acu ada peraturan yang ------ 

berlaku, ---------------------------------------------- 

Surat Pernyataan dependel dan bahan-bahan Rapat ----- 

dapat iakses melalui web ite Perseroan --------------- 

www.ko asatupropert' . com ------------------------------ 

Para Pemega 9 Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang

aham Perseroan ·ang akan menghadiri Rapat dimo on llnt k 

menyertakan salinan Kart Ta.lda Penduduk (KTP) atau 

bukti jati diri lain ya yang sah, baik yang memberi 

kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada pet gas -------- 
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pendaftaran erseroan sebelum memasuki r an~ Rapat. agi 

Pemegang Sa am In epende. wajib menyertaka SL~at ----- 

Per {ataan Indepe den pa' petugas pendaftaran. Bagi ---

Pemegang Saham Per eroan yang berbentu' Badan Hukum agar 

memba"l"la salina A ggara Dasar dan per bahan

perubahannya yan erakhir berikut susunan pengurus y n 

terakhir. --------------------------------------------- 

19.	 Vnt k mempermudah pengatura'1 dan tertibnya Rapat, 

Pemegang S-l a Perser .an atau kuasa- ku anya yang sa 

dimohon den an hormat telah b~rada di tempat Ra at ---- 

se ~Jatlambatnya 0 (tiga pu h) me it sebe ~m Rapat - 

dimulai. ---------------------------------------------- 

------------------ Semara g, 20 ovember 202 --------------- 

----------------------- Direksi Perseroan ------------------- 

4.	 Me y mpaikan Keterbukaan InfoL~asi mengenai Rencana -------

Pe ambahan Modal yang disa paikan engan surat Nomor: ---- 

085/KSP/EKT-KI/Corsec/DY/XI-202 tanggal 05-11-2020 ------ 

(Ii a 0 ember duaribu duapuluh), ser a erubahan -------- 

dan/atau Tambahan Informasi melalui s rat omor: --------- 

098/K. /EKT-KI/Corsec/ Ix -2020 tanggal 02-12-2020 ------ 

(dua Desember d aribu duap h) a. c rat omor: --------- 

102/KSP/ ICorsec/D_/XII-202 ta. a -12-2020 ----- 

(sepu uh Desember duaribu d apul ). --------------------- 

- ura--Sl rat elektronik Lersebut diatas setelah sa a, otaris

cetak serta dibubu " materai secukup ya dan dilekatka pada-
I • 

minuta akta i i. --------------------------------------------

-Sebelum memulai Rapa , Ketua apat menanyakan kepada caya, - 

otaris berapa jum ah sa am ara pemegang saham atau k asa ya-

ya 9 adir dan/atau d·wa-ili dalam Rapat i i, ser a apaka 

jumlah saha atau kuasanya ya 9 had"r da /atau di~akili ----- 
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tersebut te ah memenuhi .uorum untuk menyeleng ara"an Rapat -

1 i; -------------------------------------------------------- 

-Dan dijawab olo2h saya, Notaris, bahwa keten uan mengenai ---

uorum kehadiran adalah: ------------------------------------

1.	 a wa berdasarkan Pasa_ 23 ayat 2 Peraturan toritas Jas 

Keuangan (POJK) 0 or: 15!PO K.04/2020, Peme a ~aham an 

berha: ha ir dalam Rapat adalah yan ,a \anya tercatat alam 

emegang., Saham Perseroan pada hari Kami tan gal --

-2020 (sembilanbelas 0 ember duaribu duapuIuh) sampai 

dengan puku 16.00 hIB (enambelas aktu Indonesia arat) 

dan ata pemilik saham Perseroan pa a pe itipa kolekti 

T Kusto'ian Sentra Efe- I 0 esia (KSEI) : ada penutupa 

,er agangan saham Perseroan i Bursa Efek Indonesia (BEl) 

tangga 19-1 -2020 (sembilanbela opember duaribu -------

duapu ), sehingga usuna1 pemegal.g saham Perseroan pada 

saat itu se ua' dengan Daftar Pemega 9 Saham pada pe itipan 

kolektif PT Kustodian Sen ral Efek Indonesia KSE pada -

penutupa perdagan a saham Perseroa di B r Efe' -------

Indo esia (BEl) tanggal 9-'- 020 sembi a belas opember

'uaribu duapu uh); ---------------------------------------

/2.	 BahHa berdasarkan Pasal SA Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuan an (PO,J"TI<) omor: 14!POJ .04/2019 dala melakuka .. ---

penaffibahan moda sebagaimana dimaksu da am asa 3, ------

Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh ------

persetujlan Rapat Umum ernegang Saham; --------------------

Bahwa kuorum kehadiran dan k 0 urn -eputu an .tuk Rapat --

mu ernegang Saham uar Biasa ini a a ah sebagai berikut: 

a.	 Ses a" dengan ketentuan Pasal 8A ayat 2 (a) Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ( JK) ornor: 1 /POJK.04/20 9, --

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilan sung"an jika Rapat 
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Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (...,atu pe.r -

ua) bag ian dari j L )lah seluruh saham den an hak suara 

yang ah yang dimiliki pemegang saham independe. dan --

pemegang saham yang buka! merupakan pihak terafiliasi -

dengan Perusahaan Terbuka, a ggota Direksi, anggota ----

Dewan Komisaris, pe ga 9 saham utarna, atau Pengendali.

lb. Sesuai dengan ketentuan Pasal SA ayat 2 (b) Peratu an 

toritas Jasp Keuangan (PO K) Nomor: 14/POJK.04/2019, 

Keputusan Rapat Umum Pernegang Saham sebagairnana dimaksud 

pada Pasal BA ayat 2 (a) ada1ah~sah jika disetujui oleh

lebih dari 1/2 (satu per dual bagian da_i jumlah seluruh 

saham denga ha,' suara yang sah ya. 9 dimiliki ole 

pemega 9 saham indepen en dan pemegang saham yang buka 

merupakan ihak terafilias' dengan Per sahaan Terbu'a, 

an~ ota Direksi, anggota Dewan K m'saris, pemegang saham 

utama, atau Pengendali. 

Ie. Sesuai engan ketentuan Pasal 8. ayat 2 (e) Peraturan 

Otorita_ Jasa Keuangan (POJK) ornor: 14/POJK.04/2019, 

a1am hal kuorurn sebagaima a dimaksud pada Pasal B.n. ---

tidak tereapai, Rapat Umum Pemegang Sa am -

'edua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Sa' am 

dihadiri eb~. dar~ '/_ (sa- ~e~ d a) bagia dari ----

jumlah sel ruh suara van sah yang ---

dimiliki pemegang sa'. i. depe, en da pemegang saham -

, , 
yang bukan merupakan p~:_ak terafi ias1 dengan Perusahaan 

I . . , 
Terb ka, a ggota Direksi, anggot Dewan Komisaris, ----

pernegang saham utama, atau Pengenda i. -----------------

Ses ai dengan ketentuan Pasal 8A ayat 2 (d Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ( JK) ornor: 4/POJK.04/2019, 

kep tusan Rapat Umum Pemegang Saham "edua adalah sah --
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jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian

dari jumlah slur h saham dengan haK uara yang sah yang 

d'mi iki oleh pemegang saham independen dan pemegang --

s ham yang bukan rnerupakan pihak teraf iI,' asi dengan ----

Perusahaan Ter uka, anggota Direksi, anggota ewan ----

Komisar's, perne ang saha utama, atau Pengendali yang -

hadir dalam apat mwn Pemegang Saha i -----------------

Ie, Sesuai den an ketentuan Pasa SA ayat 2 (e) Peraturan 

Otoritas ,.rasa Keuangan (POJK) IOrnor: 14/POJK.04/ 0 9, 

dalam hai .kuorum kehadiran pada apat Umurn Pemegan 

Saham kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal SA ayat 

2 (el tidak tereapai, apa l1um emegang Saham keti a 

dapat dilangsungka, denga1 ketentuan Rapat mU.n Pemegang 

aham ket'ga sah dan berhak mengambil keputusan jika 

dihadiri oleh pemega 9 saham indepen~en dan pemegang 

5aham yang bukan me'upakan piha terafili 5i dengan ----

Pe usahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan -----

Komisaris, pemegang saham utama, atau Pe gendali dari -

caham engan' ak sara yang sah, dal m kuorum kehadiran

yang ditetapkan oleh Otoritas asa Keuanga a as ------

t errnohonan Perusahaa'1 Terbuka. ------------------------

If. Se uai dengan ketentuan asal 8P. ayat 2 (e) Peraturan 

, , 

I . 

Otoritas Jasa .euangan { OJK omor: 14/POJK.04/2019, 

eput san Rapat Umum Pemegang Saham ketiga a02 ah sah 

jika disetujui oleh emegang sah~~ independen dan -----

pemegang saham yang bUII.2n rnerupakan pihak terafilia~i -

engan Perusa aa~ Ter uka, anggota Direksi, anggota ---

~~wan Komisaris, pemegang saham ut~~a, atau Pengendali 

j'ang mewakili ebih dari 0% ( ima pUluh persen) saham 

yang dimi iki oleh pemegan saham 'ndepe den dan ------
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pemegang aham yang bukan merupakan pilak terafiliasi -

dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota ----

Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali 

yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang $aham, -----------

I •
 

I •
 . , 

-Setelah say, Notaris memeriksa Daftar Hadir dan per it ngan-

Daftar emegang Saham yang sah yan disusun 0 eh Biro 

., rnnis' rasi Efek Perseroan dan uga memeiksa ,:eabsahan -----

kuasa-kuasa yang 'iberikan oleh para Pemegang aham ndependen 

terl'hat bahwa ara Pemegang Saham In 'epende ya'1g sah atal -

kuasanya yang ha ir dan yang mewakilk,?n secara elektro. ik 

me alui istem eK'Y. KSEI dalam Rapat ini adalah berjumiah 

284,719,809 (duaratus delapanpuluh empat juta tujuhratus ----

sembilanbelas ribu delapanratus sembilan) saham atau mewakiIi

54,93% (limapuluh empat kama sembilanpuluh tiga persen) dari 

seIuruh jumiah saham independen dengan ha.k suara yang sah yang 

telah di}:eluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yang

seIuruhnya berjumla. 518,350.000 (limaratus delapanbelas juta

tigaratus limapuluh ribu) saham yang merupakan seluruh ------

saham independen sesu i dengan Daftar Pemegang Saham yang ---

'iterima dari P Kustodian Sentra Efek Indonesia pada tanggal 

9-1 -2020 (semb'lanbelas opember duaribu uapuluh) sampai -

dengan pukul 16. J B (enambe1as aktu Indonesia BaraL), ---

- De gan demi kian sesuai dengan Pasal 23 p-.yat 1 (a) ,.nggaran 

asa y Perseroan dan Pasal SA Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) Nomor: 4/PO .04/2019, Rapat adalah sah dan 

berha mengambil keputusan yang sah dan mengikat, 

- e1anjutnya Ket· a apat mengemukakan oleh karena semua -----

persyaratan a1am Anggaran Dasar Persero n yaitu mengenai ---

pernberi ahu n, panggilan maupun kuorum kehadiran telah ------

dipen lhi sebagaimana mestinya, maka Ketua Rapat menyatakan --
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bahwa Rapat mom Pemegang Saham Tahunan yang diada an pada 

hari ini dinyatakan sah dan berhak mengambil kepu usan ya. 

sah dan mengikat dan dibuka dengan resmi pada p kul 2.11 WIB

(duabelas ebih sebelas Waktu Indonesia Brat}. -------------

-Untuk sela jutnya Ketua Rapat memberitahukan oleh ~arena 

acara Rapa telah diketahu" oleh para hadirin, maka Ketua 

Rapat m lai membicarakan ha -hal ses ai de gan agenda Rapat, 

yaitu: ------------------------------------------------------

AGENDA RAP]o...!l' PERTAMA: persetuj uan PetlaIlll:>abail Modal Perseroan 

sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh perseJl) dari modal --

disetor melalui mekanisme Penambab.an Modal Tanpa Memberikan --

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan roemperhatikan -------

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ---

berlaku di bidang pas8r modal khususnya Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 14!POJK.04/2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang 

Penambahan Modal perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak 

Memesan Efe..\c TerlebilJ. Dahulu (" POJK No . 14/POJK. 04/2019") , 

termasuk penerbi tan saham. baru sexi B dengaD nominal Rp 50 I - 

(limapuluh rupiah)" -----------------------------------------

-Pimpinan Rapat me e s' ahkan kepada Direksi Perseroan u tuk

m nyampaikan penjelasan terkait agenda rapat pertama. Dan 

kemudian Tuan JOHAN PRPS T 0 SANTO 0 sela u irektur Utama ---

Perseroan menyampaikan penjelasa nya sebagai berikut: -------

- er'ma kasih Bapak Pimp"nan Rapat. -------------------------

-Para pemega 9 saham dan k' asa pemegang saham sekalian, -----

selubungan dengan Agenda Pertama Rapat, beriku kami s~npaikan 

Keterbukaan Informasi engenai re cana Penambaham r10dal _a pa-

Hak Memesan Efek Terlebih Oahu u PMTHMETD} yang telah ------

isampaikan kepada pemecang saham melalui situs web Bursa Efek 
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dan situs web Perseroan, -------------------------------------

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi -------

Peraturan Otoritas Jasa Keuanga. omor: 14/POJK.04/2019 -----

tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----

ornor: 32/POJK.04/2015 ten tang Penambahan Modal Perusahaan ---

Terbuka De1gan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Oahulu. -

-Oengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan ---

Otori as Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019, Perseroan ----
-. 

berenca a untuk melakukan penerbitan seba yak 125.000.000 

(seratus duapul h lima' ta) saham biasa Seri B Tanpa Hak 

Hemesan Efek Terlebih D hulu ("Rencana Pe amba an Moda "). ---

Sehubunga, denga Rencana Pena baha oda tersebut, Perseroan 

bermaksud untuk me in a persetuj 'an dari para Pe egang Saham 

da am Rapat Umu Pemegang Saham L ar Biasa pada hari ini. ---

-Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang SCI.. am seka ian, -----

berikut Informasi mengenai rencana pen~nbahan modal: --------

BAB I. INFORMA..SI MENGENAI PE1W1BAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN' 

EFEK TERLEBIH DAHULU ----------------------------------------

1. Informasi Tentang Perseroan ------------------------------

rA. Ri~~yat Singkat Perseroan -----------------------------

-Perseroan didirika berdasar~a h KlJ epubl'k --------

Indones'a atas dasar A a Pendiria~ Perseroan Terbatas -

omor: 6 tanggal 03-10-2012 (tiga Oktober duaribu ------

), yang d' b at dihadapan MARIA YOSEFA DE I, 

~arjana ukum, o aris di Kota Semarang, yang telah 

mendapat pengesahan oleh Menteri H um dan Hak Asasi ----

Manusia Repub i' Indone ia (". e kumha ") berdasar Sura 

Keputusan Nomor: F~~-58590.AH. 1.01.Tahun 2012 tanggal 

9-1--20 2 (sembi anbelas opember duaribu duabelasl· ---

- ejak pendirian Perseroan, Anggara. Oasa' Perseroan ---
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telah eberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan-

Akta Perny taan Keputusan Rapat Perseroan Nomor: 04, ---

tanggal 21- 2-2020 (duapuluh satu Pebruar: duaribu 

duapu uh), ya n dibuat dihadapan RETNO HERTI'iANTI, 

Sarjana Huk m, ~agister Hukum, Notaris di Kota Semarang 

dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya

telah d'terima dan dicataL di dalam Sistem Administrasi -

Badan Huk n Kementer'an Huk m dan Hak A asi Manusia 

Republik I dbl.esia, sebagaimana ter.tera dalam surat 

tertanggal 27-02-2020 ( uap 1 h tUjW1 Pebruari duarib 

duapuluh), Nomor AHU-AH.Ol.03-01 0216. -----------------

-Ses a' dengan Pasal fu1gga an Dasar Perseroan, 

'egiatan 'sah uta.'11a Perseroan adalah Real Est-at -------

termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiata seba ai ---

be ikut: -----------------------------------------------

1. Keqiatan Usaha utama: menja an 'an usaha-usaha -------

dibida 9 Real Estate, terma uk tetapi cidak terba-cas 

pada: -----------------------------------------------

a. l'-'le a ka . embelian, penjua a I persewaan da. ----

pengoperasian real estat baik ya1g d' i iki sendiri 

maupun disew~, seperti ban unan apartemen, bangunan 

tempat tinggal (s perti tempa pameran, fasili as 

enyim anan pribadi, mall, pusat perbelanjaan da 

lainnya) serta .enyediaan rumah dan flat ata ----

apartemen, aa bertinda' sebagai pengembangi -----

lb. Melaku an kegiatan penjualan tanah, pengenbangan -

gedun untuk dioper sikan sendiri (t tuk enyewaa

L'uang- ruang di gedung tersebut), pembagian rea 

estat menjadi tanab kapling tanpa pelgembanga 

ahan, dan pengoperasia kawasan tempat tinggal --
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~umah yang bisa o'pindah pindah; ----------- 

Ic. Me akukan kegiatan penyediaan real estat atas ---- 

dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jas "anc :t	 ~ 

berkaita. dengan real estat s~perti kegiatan age~ 

dan akelar ~ea estat, perantara pembe ian, ----- 

penjualan dan pe yewaan real esta , serta -------- 

pengelolaan real estat. -------------------------- 

\2. Kegiatan Usaha Peounjang: --------------------------- 

la. Melakukan kegiatan usaha pemberian saran dan ----- 

J 

qantuan operasional pad _dunia bisnis, seperti --- 

kegiatan bisn's berskala keeil dan mene gah; ----- 

lb. Me1a"ukan penyediaan seb a. gabunga jasa -------- 

penunjang seperti pembersiha interior u un, ----- 

pemeliharaan penmuanga. sampah, penjagaa dan ---- 

pengamana , peng'ri n sura, penerimaan tamu, --- 

eneueian pakaian da jasa yang berhubungan untuk 

menunjang operasional dalam fasilitas klie~; ------

Ie.	 Me akukan pembers'han eksterior dari se. a jenis 

ban unan, tepnast" kantor, pabrik, took, lembaga 

dan tempa bisnis dan professio a1 a ~'a serta 

bangunan untuk t~oat t~ ga ata em . iman mul t:..

unit, pembersiha.1 "husus bangunan seperti -------- 

pembersihan jen ela, eerobong asap, an t mgk 

erap'an kampor, tungk bakar, tempat pembakaran - 

am a , kete atau alat perebus, pipa atau sa_uran

ventilasi, pe~ua gan gas atau uap, jasa --------- 

pembersihan ja a , dan jasa .embersi: an bangunan - 

serta i dustry ai nya; -------------------------- 

Id. Melakukan penanama , perawatan dan perbaikan tarran

-l:an kebun u t k perumahan, Ged ng-gedung, tanah -- 



RETNO H-RTfYANTI, SH, MH 
NOTARIS KOTA SEMAR.A.NG 

lB.
 

Ie. 

-. 

lapang umum dan jalan 01, aliran air dan taman --

lain. ---------------------------------------------

Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan ---------

-Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Per eroan ------

Terba as PT Kota Satu Properti Tbk Nomor: 04, tanggal 

21-02-2020 (dua uluh satu Pebruari duaribu dua. uluh), 

yan~ dibua t dihadapan RE NO HE TIYl\NTI, Sarj ana Hukum, -

agister Hukum, Notaris di Ko a Semarang yang telah ---

diterima oleh Kemel teria H kum dan Hak Asasi Manus'a -

Rep ik Indonesia berdasarkan Surat Peneri aan -------

emberitahuan oxnar: A}-jU-AH. .03- 1_0216 tertanggal --

27-02-2020 (duapuluh tuj h Pebruari duar'bu duapuluh), 

su nan anggota Dewan Kom:saris dan Direksi Perseroan -

sampai de gan tanggal . eterbu}:aa Lformasi ini -------

diterbitkan adalah sebagai beriku~: 

~~n Komisaris ----------------------------------------

Komisa is tama erowiratno unawa ------------

Ko.• 'saris Independen Heng _. S santo ------------------

Direksi -----------------------------------------------

irektur tama ohan Prasetyo Santoso ---------

D'rektur Hanna riskilla Rahardja --------

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham perseroan 

-Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang -----

dikeluarka~ oleh Biro Administrasi Efek (BAEl Perseroan

y2itu PT A'imitra asa Korpora, Komposisi pemegang sahan 

erseroan per tanggal 31-10-2020 (tigapuluh ~atu Oktober 

duarib duapul h) adalah sebagaimana tercantum dalam --

Dafta'r ersend' r' yang di lekatkan pada minuta akta i 1i.

-Da ffin Daftar tersebut ter i at Susuna enega 9 Saham -

Perseroan, bahwa PT Kota Satu ndonesia adalah sebagai 
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Pengenda i Per eroaT). Rencana Penambaha') Ho a1 ini ----

tidak mengakibatkan perubahan pengenda1i di Perseroan. 

2. Pendahuluan Rencana Penambahan MOdal ---------------------

-Per eroan berencana untuk elaksanakan Penambahan Modal -----

Tanpa ).a· Memesan Efe' Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan --

mengacll pada ketentuan yang diatu' dalam Peratur'an Otori te.o 

Jasa Keuangan omor: 14/PO K.04/2019 teota 9 Perubahan ate.." 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Olnor: 32/POJK.04/20 5 -----

tentarlg Penambahan Modal erusahaan Terbuka Dengan Memberikan-

Hak emssan Efek Ter1ebih Oahu ("POJK 14/2019") da1am rangka 

se1ain untLk memperbaiki posis' keuangan. -------------------

-Berda.3ar· . :ta Pern taan Ke. -tusa. _emegang Saham 

Nomor: 2 , ta gga 26-11-2018 (duapu1uh enam opember duaribu

de apanbe1as), ya1g dibuat dihadapan RINI YUL AJ TI, Sarjan 

Hukum, otaris di Jakarta Timur dan penerimaa. pemberitahuan 

p r baha anggaran da ar.ya te1ah diterima dan dicatat di ---

da am Sistem A' inistLasl Sa an Huk m Kementerian Hu~um dan --

Hak Asasi anusia Republik Indonesia, sebagaimana tertera 

dalam surat terta gga1 26-11-20 8 (duapuluh enam Nopember 

duaribu delapanbelas) omor: AHU-AH.01.03-02 7794 ("Akta ~o. 

2 /2018"). }\kta Nomor: 21/2018 em at pen_ u a .. kemba . 

Pasal 4 ayat 2 .J;.••ggara i)asar Perseroa.. tentang Pening 'atan 

1Hod ditempat-a, isetor oa'we j ah sana yarg e1a 

ditempatka. dan disetor pen h 9ada saat pengumuman ,apat mum-

Pemegang Saham adalah seba yak .25 . 00.000 (satu miliar 

duaratus lunapuluh juta) saham. 

-Selanjutnya meruju' pada erat ra Otoritas Jasa Kellangan --

. omor:' 14/POJK.04/2019 Pasal 8e ayat 1 bahwa Perseroan hanya 

dapat meni gkatkan makcima 0% ep luh persen) dari jumlah 

saharn ya 19 te ah ditempatka dan disetor penuh ata modal ---
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Perseroan yang tereantlli dalam Perubahan Anggaran Dasar ------


Perseroan yang elah diberitahukan dan diterima Kementerian --


Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada sa t ----

pen, wnuman Rapat Umum Pemegang Sah Luar ~iasa men gena 

Penambahan Modal, sehing a Fe seroan bereneana akan 

menerbitkan saham baru sebanyak banyaknya 10% (sepu uh persen) 

dari se uruh saham yang telah ditempatkal dan disetor penuh - 

dalam Perseroan atau jumlah sebesar 25.000.000 (seratus 

duapuluh ima juta) aha, seri B dengan ni ai nom'nal Rp 50,-

(limap luh €upiah). Saham yang baru ikeluarkan tersebut ---- 

merupakan saham biasa denga1 seri B yang memiliki ha~ yang -- 

sama dengan sa ham biasa Perseroan yang telah ditempatkan dan 

di etor penuh sebel mmya dan saham aru ini akan di atatkan - 

d' Bur a Efek Indonesia (8 I). ------------------------------ 

- engan mengaeu pada Peraturan Otoritas Jasa Kellangan ------- 

'omor: 14/POJK.04/2019, Reneana Pe anIDahan Modal dimaksud --- 

d lam Keterbukaan Informas' ini harus terlebih dahlilu ------- 

memperoleh persetujuan Rapat mum Pemegang Saham Luar Biasa - 

( "RUP ") yang dila'sa akan pada tanggal 14-12-2020 -------- 

(empatbelas Desember duaribu duapuluh). Oleh karenanya ------ 

erseroan menyampaikan 'nformasi sebagaimana tereantum dalam -

Keterbukaa I formasi ini dengan maksud untuk memberikan ---- 

informasi maupun gambaran yang lebih len kap kepada Pemegang -

Saham Perseroan mengenai R neana Penambahan Modal yang akan - 

dilaksanakan. ----------------------------------------------- 

~Se ubunga dengan te~dapattya perkara Perseroan dan PT Kota -

Satu ersada di etapkan berada dalam Penundaan Ke'",ajiban -----

Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) "ang dip"tus pad ---------

Pengadilan Negeri Semaran omor: --------------------------- 

02/Pdt.$us/ K U/2020.P. iaga Smg tertanqgal 9-02-2020 ---- 
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. , 

(sembilanbelas Pebruari duaribu duapullh), Perseroan -------- 

menyampaika, bahwa sesua' den_an Putusan C'dang --------------

Permusyawaratan Maielis Hakim Perkar ornor: ---------------- 

/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Sm9 tanggal 03-07-2020 (tiga uli --- 

duaribu duapuluh) telah ditetapkan ahT a PKPU terhadap ------ 

PT Kota Satu Properti Tbk (Persero n) berakh'r den an ------- 

perdamaian, Perseroan te1ah rnenyarnpaikan Keterbukaa.n ---------

Informa i atas hal tersebut rne1a i surat ornor: ------------ 

033/KSP/EKT-KI/Corsec/DY-HP/VII-2020. 

Dernikian halnya untu· perkara P PT Kota atu Persada ----- 

sebagai En ti tas ak erseroan, telah iputus berakhir dengan

erdamaian yang tertuang pada Putusa, Sidang Perrnusyawaratan -

Malelis Ha.-irn Perkara .ornor: 02/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Srn 

tan gal 02- 0-2020 (dua 0 tober duarib duapu uh), d'mana 

Keterbukaan Informasi atas hal terse ut telah disampaikan 

oleh Perseroan me1a1ui surat ornor: ------------------------- 

052/ SP/EKT-KI/Corsec/DY-HP/X-2020. --------------------------

Pokok putusan PKPU - PT Kota Satu Properti Tbk tersebut ----- 

sebagaimana tercantum dalarn lampiran tersendiri yang -------- 

di1ekatkan pada m'nuta akta lnl. ---------------------------- 

-Dengan seleeainya perkara PKPU Perseroa dan E ti tas ,lV1ak -- 

yang berakhir secara damai ses a' dengan Putusan Sid ng ------

Permusyawaratan Majelis akim Pengadilan egeri -iaga ------- 

Semarang, maka saat ini Per~eroan tidak sedang ter ibat dalam

pe kara material bAik d' Pengadilan rna n eng-eta lai di 

loar Pengadila yan 
J 

mungk' dapat ber engaruh secara nega if

terhadap elangsungan usaha da rencana ransaksi Perseroan. 

-Da kemudia, dilanjutkan dengan .enyampaian Keterbukaan -----

Informasi yang disampaikan oleh Ibu. . A P ISKILLll. RAHARDJ.J\ 

se aku Drektur Perseroan dengan penjelasa sebagai berikut: - 
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-Terima kasih Bapak JOHAN RAS8TYO SANTOSO. -----------------

-Para Pemegang Saham dan kuasa .emegang saham sekalian, -----

berikut kami lanjutkan penvampaian Keterbu :aan nformasi ----

mengenai Penyetoral Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ----

Dahul (PMTHMETD): ------------------------------------------

3. Alasan dan Tujuan Penambahan Medal -----------------------

- erkontraksinya ekonomi Indo esia sebaga am a,~ pa ndemi 

Covid- 9 urut bercP-lmpak ada k'nerja perusahaan di tahun 2020 

( 'uaribu duapu luh) 'ni. Oleh karena 't di Jan an - perl untl,-

memperkuat tru:ur ermoda an Perseroan. Alte na if pendanaan

dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran ---

aham dar' portepe denga mekanisme penambahan modal tanpa -

men~erikan hak memesan fek ter ebih dahulu sesuai den an ----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/20l9. ----

-Tujuan dari dilaksanakannya Rencana Pen~nbahan Modal ini ---

adalah untuk memperkuat strukt r permodalan Perseroan. -------

PenerbitaJ saham bar Perseroan melal i Rencana Penambahan ---

Moodl da am rang:a selain untuk memperbaiki po is' ke angan -

aka ditawarkan dengan syarat-syaLat dan arga yang sesuai --

dengan ketentuan peru dang-undanga ya 9 berlaku ter asuk ---

keten uan di bid n pasar moda . ----------------------------

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal

-Rencana pe.ggunaan dana yang diperoleh dalam rangka --------

pelak anaan Rencana Penarnbahan odal setelah dikurangi dengan

',aya-b' ya te -kai t Penambahan M da i ni a kan diguna kan un tu k

memper:uat struk ur peL~lodalan Perseroal. -------------------

-Rincian rencana penggunaan dana hasil penambahan modal 

adalah untuk rnemperkuat struktur permo alan diantaranya yaitu: 

. Sebesar Rp 4.050.000.000,- (empat iliar limapul h -------

~iah) untuk mena ah moda kerja Perseroan --------
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" ...~sar R 2.200.00 .000,- (dua miliar d aratu L. 

rupia nt ,- lembaya tang Perseroan kepada Bank -------

Inform si tersebut mer pakan rencana peng unaan hasil ----

penamb han modal de) n as msi bahwa .apat Um m Pemega 9 -

i enc na penambahan modal a. 9 diajukan --

er_eroan yai tu sej urn ah 25.' .0 (seratus duapuluh lima 

juta) saham dengan nilai nomina p 50,- (limapuluh rupiah) 

hinqg diperoleh ambahan modal ~ebesar Rp 6.250. 000. 00. 

(enam i ia duarat s limapu h juta rupiah). ------------

S. Resiko etau Dampak kepada Pemeg~g Saham Persexoan -------

-Dengan danya seiumlah saha~ baru yang ikeluarkan da.am 

pelak~anaan Penambahan Modal, maxa perse tase kepemili.a) 

saham rna 'ng ma "ng penegang saham Perse oa k n en alam' -

i usi dan arga ela-~alaan ditentu:a ses ai dengan 

ke en uan pe .dang-unda gan ""a;:g ber_ak' i pasar modal" ----:

Dill i yang dapa "ia ami 0 eli pemegan aham Perseroan saaL 

iii j"k di aksanakan Penambahan Modal adalah 9,09% (senbilan

koma no sembjla persen, namun jum a sahilln yang dimiliki -

rna ing-masing Peme,ang Saham Perseroan sebelum an setelah --

pP. ak A aan Penambahan odal tidak en alam" perubahan. -----

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Penambahan Modal 

- enamba an Moda rlapat a sa~aka. _ aksim'rn se ama 2 (dua 

ahun terhitung ejak tanggal persetujuan Rapat Urnum Pernegang-

Snha, er eroa ang enyetujui Penambahan Modal i " 'ai u -

sarrpai dengan tangga 4- - 022 (ernpatbe a~ es~nber duaribu

duapuluh dua). ----------------------------------------------

-Rencana Penambahan j'10da 1 a "an dilak an kan dengan j adwal yang 

telah d"sampaikan rnela ui keterbukaan i formas" sebagairnana -

d"at dalarn Peraturan Ot0r"ta Jasa e anJa , rno : --------

4/PO~K.04/20 9. --------------------------------------------
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-Periode Pelaksanaan Rencana Penambahan ,oda adalah 3ebaga' 

berikut: ----------------------------------------------------

- Ta gal Rapat Umum emegan_ Saham L ar Siasa (RUPS B) yang 

menyetuj i Rencana enaffibahan ~o a pa a'tanqgal 14-12-2020

(emoatbelas Desember duaribu d apuluh); --------------------

Permohonan Pencatatan .aharn da i Rencana Penambahan Modal -

ke Bu a Efek Indone ia (BEl) pada tan gal 16-12-2020 -----

(ena nbe a elas. Desember duaribu duapuluh); 

1 - Pemberitahuan kepada 0 oritas jasa Keuanaan (OJK) dan -----

Pengumuman elaksanaan Re.cana e~ambahan Modal kepada 

Ma yarakat pacta tangga 7-12-2020 (t 'uhbe as evembe 

d arib duapuluh); ----------------------------------------

I - ang9al Pelaksanaan Renca a Penarnbaha oda ada angga 

128-12-2020 (uapu h delapan Des~~er duariou d ap luh); 

- Pernberi ahuan 'e ada Otori a~ asa Ke angar (OJK dan -----

Ma vara a- mengenai hasi Rencana Penambahan Modal pada ---

tangqa 30- 2-2020 (empatbelas Desembe duarib duapuluh); 

7. Calon Pemodal ---------------------------------------------

Calon Pemodal adalah i- 'estor Van tid k terafiliasi dengan --

Pe seroan (Pihak etiga a 'alah erseorangan aitu Sa a. ----

TO ST m I KRIST. . I vestor terseb t adalah pemegang 

saham non eng ndal' dan idak emi i.i . ubungan afi ia i ---

de gan erseroan. -------------------------------------------

8, Rapat Uroum Pemeqang Saham --------------------------------

-. e cana Penambahan odal ini memerlu;~an persetujuan terlebi.

dahL! dari Rapat Umum Pemegang Saham ~ ar S'as (R PSLB) ---

yang diselenggarakan saat 'ni. ------------------------------

-RAP~ UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB). -------------

RUP. S dapat dilanosunqkal . i 'a di di ri lebih dar' _/2 (sa u-

per dual bag ian dari jumlah selu h saham dengan hak s a a --
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sah ya ( dimiliki pemegan saham independen dan emegang1 

saham yang bukan merupakan pihak terafi iasi d ngan Perusahaan 

Terbuka, anqqota Direksi, anggota Delllan Komisaris, pemegang - 

saham utama, atau Pengendali. ------------------------------- 

-Keputusan P.UPSLB adala ah jika isetuj -i oleh lebih ari 

1/2 (satu per dual baqian dari lumlah seluruh saham dengan -- 

l).ak suara ya 9 sah yang dimilik' oleh pemegang saham -------- 

in ependen dan emegan aham yang buk n merupakan ihak ---- 

teraf' 'asi dengan Perusahaan Te buka, anggota irek i, ----- 

anggota Dewan Komisaris, pemegang sabam utama, atau --------- . 
Pengen.a .. i. -------------------------------------------------

-RAPAT UMUM PEMEGANG s.AH1!.M LUAR BIASA KEDUA. ---------------- 

-Dal hal kuorum sebagaimana dimaksud RUPSLB pertama tida- -

tercapai, RUPS kedua dapat di angs l ngkan jika R PSLB kedua -- 

dihadiri lebi.l dari 1/2 (satu per dual baqian dari iumIa_ 

seIuruh aham dengan haY. suara yang sah an imiliki pemegang 

saham independen dan pemegang aham ang bukar merupakan pihak 

terafiliasi 'engan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, ----- 

anggota Dewan Komi saris, pemegang saham tama, ataL Pengendali 

ya. had' da am RUPSLB. ------------------------------------ < 

-Keputusan RUP B Kedua d a ah jika disetuju' 0 et Ie ih 

dari _/2 (sat· per dual bagia dari jumlah se_uruh saham ---- 

engan haK suara yang aah yang dimiliki oleh pe legaog saham 

i depe den dan emegang saham yang bukan merupakan ihal-:: ---- 

terafiliasi dengan Per sahaan Terbuka, ang~0ta Direksi, ----- 
., . 
. , anggota Dewan om'sari , pemegang .::"'ham utama, atau Pengendali 

yang hadi d~ am RUPSLB. ------------------------------------ 

-RAPA!!' ~':"ti PEMEG2l>NG SAHAM LTJAR BIASA KETlGA -----------------

Dalam h.:> ~orum kehadiran pada UPS B kedua tidak Lercapai, 

RUPSLB ketiqa da at dilangsungkan dengan ketentuan 

-
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:": 

ketiqa sah an berhak mengambil -eputusan jika dihadiri oleh 

pemegang saham independen dan pemegan<;J :saham yang' 1 kan 

meru akan pihak terafiliasi dengan erusahaan Ter uka, anggota 

Direk~i, anggota De'",,'an Komisari , pemegang saham uta 1a, atalJ -

Penqendali ari ~aham dengal ak sara ya 9 ah, dala kuorum

eha iran yang diteta ,kan oleh Otoritas ' a~a Keuangan a as --

per tohonan Perusahaan Terbu -a. 

- :eputusa R PS y.etiga adalah sah jika disetului oleh pemegang 

saharn' n epen en ;an pemegang flam yan", bu ran merupakan ihak'J 

~erafiliasi dengan Per sahaan Terb ka, anggota Direks', -----

anggota Dewan Komisaris, pemegan", saham tama, atau engenda 

yang mev;aki i lebih dari 5 % (lima uluh per~en) saham yang 

dimiliki oleh em qang saham independen dan .emegang sahan 

y n bukan me upakan pihak te afi iasi den.an Perusahaan -----

Terbuka, anggo a Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang -

sa' am u ama, atal. .e!ge.aali yang hadi dalam RUPSLB. -------

-Demik'a kami sampaikan Keterbukaan Informasi mengena' -----

Bab . Inf rma i 1en enai Rencan Pelambahan Moda . ---------

-Se.anju n a untuk Keterbukaan In ormasi abI mengenai 

Analisa da Pembahasan l1anajemen Mengenai Kondisi Keuangan ---

Pe ~eroan, akan d'eampa'kan oleh Direktur Utama Perseroan ---

apak JO' PRASETYO SANTOSO, -------------------------------

-Selaniutnya Ba ak JOHAN ETY S~ OSO selak irektur 

tama Perseroan memberi'an penjelasan tentan Keterbukaan 

Informasi Bab II me, genai Anal'sa dan Pembahasan Manajemen --

enqenai Kondisi Keuangan Perseroan sebagai berikut: --------

-Terima kas'h bu HAl A PRISKILLA RAHARDJA. -----------------

-Para Pe legang Saham da kuasa pemegan saham sekalian, -----

berikut Kete bukaan Informasi Bab I men enai Anal'sa dan 

emba i'lsan Mana"iemen Men enai Kondisi Keuangan Perseroan: 

i 
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BAB II. ANALISA DAN PEMBAHASAN MA..~ MENGENAI KONDISI ---

KEUANGAN PERSEROAN ------------------------------------------

-Penerbitan saham baru melal i Penambahan odal dengan asumsi

bahwa saham yang akan diterbitkan seba y k, anyaknya --------

125.000.00 (seratus uapul1h lim 'uta) saham dengan nilai -

nomina. Rp 50,- ( imapu uh upiah) per saham atau 0% -------

(setuluh persen) dari iumlah modal ditempatkan dan disetor --

pe.uh Perseroa . ---------------------------------------------

Dengan m_ngq makan asumsi tersebut, berikut disampa'kan -----

. 
proforma po. i~i :euan~an 'onso idasi~l er eroan er asarkal 

laporan keua gan, sebelum dan sete ah pe a."sanaan Pena, ahan 

·10dal sebagaimana tercantum dalam lampiran tersendiri yang --

dile~atkan pada minuta akta ini. ----------------------------

-Proforma posisi keuangan erseroan sebelum dan set la 

pe aksane.an Penambahan Modal dibuat berd sarkan asumsi-asumsi

seba ai berikut: --------------------------------------------

a. Pelaksanaan Rene n8 Penambahe,n Modal telah disetujui dalam

IRapat 1 mum emegang al am uar Biasa Perseroani ----------

lb. c.Tumlah -=-aham baru Per~eroan yang ,i terbi tkan da am rangka 

pelaksanaan Pe'1amJ:>ahan Hoda adalah sebanya 25.000.000 -

serat r duapl. ur. lima . uta) <:-ahami ----------------------

., . 

e. Penambaha .OOal di::"aksa .aKa, dengan ..arga • ela~"sanaan ---

\ sebesar Rp ,- (limapu u rupiah) per sa am; ------------

-.Jurnla mo al 'i tempatkan dan di setor penuh perseroan sebe um

dilaksanakannya Penambahan Modal er 3 - 2-2019 (t'gapuluh 

satu esember dua ib" sembi anbelas) adalah sebanyak --------

1.250.000.0 a (satu miliar duaratus limapu uh j a saham ---

atau den an total ni ai nominal sebesar: --------------------

a. 25. 000. 000. 000, - (seratus duapuluh lima miliar rupia. ) i -
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~ah modal ditempatkan dan disetor penuh per eroan ----- 

setelah d'laksa akannya Penarnbahan oda meningkat menjadi

ebalyak ~ .375. 00. 00 ( Btu mi iar tigaratus tujuhpuluh 

lima juta) saham atau den an ni ai total nominal sebesar --

Rp 1.31. 250. 000. 000, - (seratus ... igapuluh satu il i r ------ 

du ratu limap luh juta rup'ah); --------------------------

Ie.	 Den an peningka an ek itas Perseroan, rasio hutang terhadap 

ekuitas akan m~1'ngkat dimana Debt to Equ'ty Ratio 

sebelumnya ,99 kal' me jad' , 8 6 ka 1 '. Se 1a 'n i t 1..1 I Ra s i a 

La. car men'n ka dari sebelumnya 4.88 ka i menjadi 5.05 -- 

:ali. ---------------------------------------------------- 

-Penentuan harga pelaksanaan Renea a Pe ambahan Modal menga 1..1

pada Peratura, BEl omor: I-A yakni aling sedikit 90% ------ 

(sembilanpuluh ersen) dari rata-rata harga penutupan saham --

Perseroa selama ~urun wa 1..1 25 (duapulllh lima Hari Blrsa 

berturut-turut di Pasar Regu ar sebelum anggal permohonan 

Peneatatan Saham tambailan hasi I Penarnbahan Modal dan tidak. 

bo eh ih ren ah 'ar i bata~an harga teren a .. (minimum) atas

~aham a ~ dapac .iperdagangkan 'i Pasar Reguler da Fa a 

T lai. ------------------------------------------------------ 

-Para Pemeqang oah~~ al kuasa pemegang saham seka ian, ----- 

berikut Keter ukaan Informasi Bab III Struktur Permodalan dan

us na Pemegang aham Perseroan. --------------------------- 

Bab III Struktur Per.roodalan dan Susunan E'emegang Saham -------

Perseroan. -------------------------------------------------- 

- abe berikut senaga'manE:. tercantum dalam ampiran tersendiri 
-. 

ya 9 di ekatkan pada minuta akta ini menunjukkan struktu 

pernlodalan Perseroan sebelum pelaksa aan Penambahan odal, 

dengan aSlImsi saham .aru seri B yang di el arkan Perseroan 

ber-ium ah '25.00 ,000 seratus duapu uh lima luta) saharn ---- 



NO H RTIYA TI, SH, ~ 

NOTARIS KOTA SEMARANG 

at u sebanyak banyak. a O~: (sepuluh persen) dari total -----

saham yanq telah ditempatkan dan disetor enuh dalam ---------

Perseroan b rdasarkan aftar Pemegang Saham Perseroan per ---

tana a 3 -10-2020 (tiqa uluh satu Oktober duarib duapuluh) 

yan dike uarkan oleh PT Adimitra Jasa orpora, dan setelah -

pelaksanaan Rencana Penambahan Modal, -----------------------

- abel beriku sebagaimana tercan urn dalam lampiran ---------

~er endir' yang dil katkan pada miluta akta " i enunju.kan-

Oaf ar emegang Saham Per eroan sebelum pe aksanaan ---------

Penarrbahan·~odal, delgan asumsi sah?m baru seri B yang ------

dikeluarkan Perseroan be-iumlah 125.0 0.000 seratus duapuluh

lima ju a) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh -------

persen) dari total saham ya telah ditempatyan d2n disetor -

pen h dalam Perseroan berdasarkan Oaftar Pemegang Saham 

Perseroan per ancqa 31-10-2020 (tiga uluh sa u Oktobe 

duaribu duapuluh) ang dikeluarkan leh PT Adimitra Ja a 

Korpora, dan setelah pelaksanaan Renca a enambahan ---------

Modal. ------------------------------------------------------

-Demik'an kam' sampaikan Keterb kaan I formasi mengenai -----

Bab II. menaenai truktur Permoda an a Susunan Pemegang --

aham erseroan, -------------------------------------------~-

- elanjutnya 'r-tu' Keterbukaa Informas: Bab I' mengenai -----

Ik rtisar Data Keuangan Pe ting Perseroan, a an disampaikan --

leh Direktur Perseroa. !A PRISKILLA ~~RDJA. -------

-Se anjutnyA bu HAN P RAHA -A memberikan --------

penje asan sebaga' berikut: 

- er ima kasih B pe l; JOHA SET S,~TOSO, -----------------

-Par emegan Saham dan kua a pemegang saham sekalian, ------

berL'ut Keterbukaan Informasi Bab IV mengenai Ikh isar Data -

enting Perseroan. ---------------------------------
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Bah IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan ----

-Ikhtisar da a keuangan penting berdasarkan La oran euangan

onso idasian Perseroan yanq berakhir pada 3 eptember 2020 

(tidak diaudit) and 31 Desember 2019 yang te'ah diau it 0 eh 

:,antor Akun an u:)lil\ Arief ,-Tauhari (.nggota dari Al iott 

berdasarkan Laporan Nomor: 00009/2. OSS/AU. / 3/0649- 

1/1/11/2020 tanqqal 23- 2-2020 (duapuluh tiga Pebruari dl aribu 

duapu uh yang dinyatakan wajar da am semua hal yang materia 

dan ditandatangani 0 eh Arief Jauhari, MS.AK.,CPJ\ adalah ----

sebagaimana tetcantum da am ampiran rsendir" ang --------

diJekatkan pada minuta ak a ini. 

-De ikian kami samp i.ka Keterb -aan Informasi atas Rencana -

P nambahan o'al, a untuk selanjutnya pen elenggaraan Rapat

i1i i\:ami :embaJikan }:epada im inan Rapat. Ter" a kas"h. ----

-Selanjutn a Ba ak HEROWIRAT 0 G me erikan penjelasan 

sebagai ber"kut: --------------------------------------------

-Berkai an den an penjelasan ireksi dan Dewan Komisaris -----

PerReroan tadi, mengenai Keterbukaan nf rmasi ata encana --

Penambahan oda Tanpa H k memesan Efek er ebih Oahu u, ----

eHan Komisa 's dan Direksi Perseroan telah melakukan Ana isa

sebel m Rencana enanfuahan Modal, ser telah mempertimbangka 

manfaat dari rencana aksi korporasi ini. 0 eh karenan a, Dewan 

Komisaris dan ireksi Perseroan mengajukan kepada se uruh ---

pemegang saham independen Pe-~eroan untuk memberikan --------

persetuiuan usulan enamba an .oda da am Ra at Umum Pemegang-

Saham Luar Biasa yang diselen garakan saat ini. --------------

Dewan Komisari~ dan Dire'si Perseroa", baik secara ----------

se diri-sendiri mau un bersama-sama, bertanggung jawab ------

sepenuhnya atas ke engkapan dan kebenaran selun h " formasi 

tau fakta material ya1g dimuat dala~ Keterbu aa nf rma~i 
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ini dal etelah me gadakan Ene it' n dar pemeriksaa yan 

~U~LlP, menegaskan a wa informasi yang i emukakan alam ---- 

: eterbukaavJ Informasi 'ni adalah benar dal aspe, material - 

dan tid k a a fakta . ate ia yang tidak dikemukakan ~ang ---- 

dapat menyebabkan 'nform si material dalam ,eterbu aan ------ 

nformasi ini menjadi tidak benar aan/atau menyesatkan. ----- 

-Selanjutnya Pimpinan Rapat nemberH n kesempata kepada para

pemega1g saharrl independen an kuasanya u tuk mengaj kan ----- 

pertanyaan dan/atau memberi-an tanggapan mengenai Agen a ---- 

ertam 

-0 eh karena tidak ada ya 9 engajuka perta .yaa dan/atau -- 

memberika, tanggapa , maka Pi inan Rapa mengusulka ke ada 

Rap t n uk: ------------------------------------------------ 

enJetujui rencana erseroan 1tuk enambahan modal dengan

menerbitkan sa am bar sebanyak ba y knya 0% ep luh --- 

ari seluruh c-aham ~an te ah itempatkan dan ---- 

pe uh da am Perseroan atau j mlal sebesar -------- 

5.000.000	 (seratus duapuluh i a ~uta) saham seri B ---- 

ilai .0 na Rp. 50,- (limapuluh rupia .), melal 

eka1'sme Pe ambahan o:a Tanpa ember' an Hak Memesan -- 

erlebi. ah u dengan memperhati ,a. ke enLuan ------ 

pera uran perun ang-u dangan dan peratura. yang berlak i 

bida 9 asar mo a -hu us ya Peraturan Otoritas Jasa 

euangan omo 141 POJl< . 04 /2 Q
./ . 

\ 2. Men etujui melakuka perubahan Pasal 4 aya 2 ggaran 

Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Moda Ta a- 

k emesan Efek Terlebih Dahulu, denga enerbitan saham 

baru seri B dengan nomina Rp 50,- (limapuluh rupiah ---I 

sehingga mo al di empatkan an 'ise or penuh adalah ------ 

sebagai berikut: ----------------------------------------- 
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la.1.25o.000. (satu miliar duarat imapu uh j 

sham Seri A dengal nilai nomi a 100,- (serat s 

rupia ,), dengan ni ai omina seluruh ya sebesar -------

Rp 1 .000. 0.000,- (seratus duap h lima miliar ----

rupiah) ; a 

lb. 125.000.000 ( era us duapuluh lima juta) SahillTI Ser' B -

dengan ni ai nom" nal Rp 50, - ( imapu uh ru. ial- ), dengan

oi ai nom"na seluruhnya sebesar Rp 6.250.0 .000,- ---

(enam miliar dlaratus limap luh juta rupiah). 

- impinan Rapat mena yakan kepada Rapat a akah usu an -------

ersebu dapat d'setujui 0 eh Rapat da 0 eh 'are. tidak ---~ 

ada pemegang saham independen yang enya aka tidak setuju --

maupun an menyataka abs ai I atas suI ya 9 diajuk n, I a"a 

berdasarka asal 8. ayat 2 14/PO K. 4/2019 dapat ---

iei pulkan, bahwa Rapat secara musyawarah ntuk mufakat ----

dan dengan suara bulat memutuskan: ---------------------------

Menyetujui re cana Pe eroan u tuk penamba a modal denga:1

menerbitkan saham baru sebanyak anyak a' 0% (sepuluh ---

persen dari se ruh saham 'a 9 telah ditempatka. dan ----

disetor penuh a am Perseroan atau 'umlah sebesar --------

125.000,000 (seratus dllapu uh ima ju a) saham seri B ----

engan ni ai nomi. al p. 50,- (lima uluh r 1 'ah), me al 

Pen mbahan Modal a pa emberikan Ha' lemesan --

fe er ebih Dahu u denga memperhatika ketenLuan ------

peraturan :erundan~-undanga dan pe aturan ya 9 berlaku di-

b' ang pasar modal khususnya Perat ran Otorita asa ------

Keuangan .omor 14/POJK.04/20 9. --------------------------

Met yet jlli melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran 

Dasar Perseroa sehubungan en Penamba an Modal Tan a --

Hak Memesa Efek Ter ebih h 11.1, den an pe.,e i an "'a am 
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aru seri B dengan nominal R 50,- (limapu uh rupiah), --- 

sehingga modal d'tempatkan dan disetor penuh adalah ------ 

sebagai berikut: ----------------------------------------- 

a. 1.250.000.000 (satu mi iar duaratls imapu 1..1h j1..1ta) 

saham ~e i A denga. nilai nominal Rp 0,- (serat1..1 .... 

r1..1p'ah), dengan nila' nominai se r1..1hnya sebesar ----- 

p 25.000.000.000,- (seratu .... duapuluh lima miliar --- 

r1..1p'ah); dan ----------------------------------------- 

lb.	 125. a o. 000 (sera t1..1s d apu1uh 1 ima j ta) saham Sed B 

dengan _ i1ai nominal Rp 50,- { imapul1..1l1 ru iah), dengan 

ni ai nomina" seluruhnya sebesar Rp 6.250.000.00 - -- 

(enam miliar d1..1aratus imapu uh juta rup'ah . -------- 

- emudian apat dilanj1..1tkan dengan: ------------------------- 

AGEl'o'DA RAPAT KEDUA: Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa 

dengan hale substitusi kepada Direksi Per~seroan untuk melakukan 

segala tindakan sehubuogan dengan keputusao pelaksanaan ------

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, tennasuk: tapi tidak terbatas 

untuk menyatakan!meouangkan keputusan tersebut dalam akta-akta 

yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan - 

da~/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar ---- 

perse.roan berikut perubahan atau pembaharuannya, daD -------- 

selanjutnya untuk menyampail::an pemberitahuan atas keputusan --

Rapat ini kepada instansi yang ben.-orenang sexta melakukan semua 

dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan -

per~ndang-undangan yang berlaku. ---------------------------- 

-Pirnpinan apat ernpersi ahkan kepada Direksi Perseroar. yang 

do am ha ini disampaikan oleh penghadap Tua JOHl\ PRASETY 

o seba~ai Dire-tur tama erseroan 1..1nt1..1k emberikan --- 

penj las nnya sebagai berikut: 

- erim asih B pak i inan Rapat. ------------------------- 
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-Par pemegang saharn dan }:: asa emega. _.al.arn ~ekalian, ------

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, bai seear 

sen iIi-sen ,iri maupun bersama-~ama, bertanggun jawab ------ 

sepenuh ya ata~ kelengkapan dan kebenaran selur h informa i 

atau fak a aterial dalam Keterbukaan Informasi ya 9 su ah -- 

d'sarnpaikan tadi dan setelah mengadakan penelitian dan ------ 

pemeri saan yang c }cup, menegaskan bahwa informasi yang 

ikemukakan dalam Keterbukaa1 Informasi ter ebut adala' benar

a . m aspe,: ma ter ial da idak ada fakta ma erial yang tidak 

~ikemukakan yang dapat menyeba an informasi materia ala 

Keterbukaan Informasi ioi meojadi tidak be ar dan/atau ------ 

menyesatkan. ------------------------------------------------ 

-Sehub ngan dengan hal terseb t, iusulkan agar sekiranya --- 

apat	 apa t menyetuj ui pe erian we..,;enang an :uasa dengan -- 

-
hak substi tusi ke ada Direksi Perseroan untuk melakukan segala 

tindakan sehl~unga de ga keputusan .elaksanaan Penanmahan - 

l odal Tanpa Hak )vjemesa. li'fek Terlebih Dahulu ini, termasuk -- 

tapi tidak terbatas untuk meoyatakan/menuangkan keputusan --- 

tersebut da am akt - kta ya ibuat di hadapan Notaris, ---- 

untuk eruba., rnenyesuaik n danl tau menyusu kembali ------- 

ketentua. dala. Anggaran asar erseroan berik t perubahan -- 

atau pemba aruanny , dan selanj nya untuk menyampaikan ----- 

en eri ahuan atas ke tusan Rapat 'ni kepada instansi ya 9 - 

berwenang ~erta melakukal semua dan setiap ti dakal yang ---- 

d'perluka1 sesua' denga peraturan perundang-un anga yang -- 

erlaku, ---------------------------------------------------- 
-. 

-Demikian llsulan yang kami sampaika. <;e ubungan dengan JI.gen a

edu Rapat in1, dan selanjutnya penyelenggaraan Rapat J.:ami 

"erooalikan kepad Pir~i an Rapat. ----------------------------

Terima "asi . ----------------------------------------------- 
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-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para

pemegang sah~n in e en e. an k asany- untu- menga~lkan -----

pertan~aan dan/atau memberikan ta g_apan menge a' ~genda Kedu~ 

Rapa io'. -------------------------------~-------------------

-Oleh kerena ti ak ada yang engajukan perta yaa, dan/acau --

memberika. a:1ggapa. kemudian impinan Rapat enanyakan -----

kepada apa a.akah su yang dia'ukan da at Jisetuj i a eh -

apat secara musya ....,jarah un uk ufakat. ----------------------

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah 'SlLan -------

tersebut da' at disetuju' oleh . apat- 'a 0 e karen a tldak ---

ada pemegang c:ah m . ndepend n yang enyatClka tidal.: setuj l --

mau • yang men-~ta.an ab-tai atas usu yang diajukan, aka

berdasarkan Pasa SA a 0 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

omor: l~/PO .04/2019 dapat disimp _ka , bahwa Rapat secara -

m drah ultU' muf ka d n dengan sua.r;:a bulat memutuskan: -

- Men etuj i pemberia e'wenan dal ua a del. an a - --------

cubstitusi kepada Direksi Perseroan nt melaJ<ukan sega 

tin 'akan sehubungan denga keputusa. elaksanaa Penambahan-

Moda Tanp HMETD i1.i, termasuk ap tidak erbatas untuk -

me -ata:an/menuang"an keputusan tersebut dalam akt--a. La --

yan diblat d' hadapan lotaris, untu meruba, men esuaikan

dan/atau menyusun kembali ketent an ala ggara Dasa 

erseroan beri"ut perubahan atau pembaharuannya, da 

se anjutnya u t k meny81 paikan pernberitahuan atas keputusan-

Rapat i i keoada 'nstansi yang berwenang serta me akukan --.. 
e ua dan setiap tindakan yan diperluka. sesuai dengan ---

-, peraturan perundang-u dangan ya 9 berlaku. 

an apat -----Oleh ,arena semua yang hadir te ah me yetuj 

secara musya""lar h n k mufakat me yetujui dan memutuskan ---

s~ ai beriku : --------------------------------------------
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I. AGENDA PERTAMA. ----------------------------------------

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk penarnbahan 1'00 a dengan

menerbitkan saham baru sebanyak banyaknya 0% (sepuluh ---

persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan da. ----

d' eto en h dalam Perseroan tau jumlah sebesar 

25.0 0.000 e at s duapuluh a juta) saham seri B ----

dengan ni ai nom'nal Rp. 50,- (limapu Ul ru iah), melalui 

mekanisme Penambahan Modi'll Tanp embe i 'a:1 Hak '-1emec;an ---

Efek erlebih Dahulu dengan .1 emperhati kan ketentuar 

peratur n perundan~-undangan dan pera uran yang ber akL di

I- idang pasar mo a .h susnya Peraturan Otoritas Jasa ------

Keuangan Nomor '4/PO K.04/2019, --------------------------

12.	 Menyet Ijui melakuka, erubahan Pasal 4 ayat 2 . ogg ra. ---

Dasar Pers r an sehubunga dengan Penambahan odal Tanpa -

Ha~ Memesan Efek Ter ebih Dah 1 engan penerbitan saham I 

bar seri B denga nomina Hp 50, - (limapuluh r Ipia'I), ---

:3ehingga 1'00 al lite atka dan disetor pen h adalah ------

sebagai berikut: -----------------------------------------

a.	 ,250.000. 00 (satu "miliar duaratus limapuluh juta) 

saham Seri .n.. dengan nilai nominal Rp 00,- (seratus 

rupiah), 'engan nilai no ina1 seluruhnya sebesar ------

Rp 25.000.000. 00,- (sera us duapu uh Ii a mi iar ---

rupiah); dan -----------------------------------------

125.000.000 (seratus duapuluh lima juta) aLam Seri B 

d ngan n' ai nomi a1 Rp 50,- (limap l' rupiah), de1gan 

ni a nomi a seluruhnya se esar Rp 6.250.000,000,- --

(enam mi iar uaratus limapuluh juta rupi h . --------

II. AGENDA KEDUA. ------------------------------------------

- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hal: --------

~i repada ireksi Perseroan tuk me1akukan segala 
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tinda -an seh bunga! dengan kepu' 'lsan pe ak anaan Pe ambaha 

Mo'a Tan a HMETD i " termasuk ta ' ti av. terbata 1.1 t k -

,enyatakan/menuangkan kep!tusan terseb t dal m akta-akta --

yalg dibua t di hadapal otaris, untuk meFupah, en es aika 

da lata me yusun kemba i ke entuan da am ~~ggara Dasar 

Perseroan berik t perubahan atau'pembaharuan ya, an ~------

selanj utnya un _1.1 k menyampa ikan pemberi tah an a a ke' tusa 

apat ini kepada n~ta s yang berwenan erta melakukan --

~an se~uadan setiap tindakan yang diper engan ---

peraturan'perundang-un angan yang.~er al:u. ----------------

-Kare a sel rut age.da Rapat cud h diba as 2 i ska 

serta ti 'a A a a lagi :Ia -ha yang diaj 1.1 -an untuk dibicarakan -

dalam Rapat i i, maka denga i i apat memberikan k 'asa -----

ke ada Direks' Perseroan dengan hak substitusi untuk --------

m'3 yatakar. d n menegasl-:an kembali dalan slat· akt Notari, -

dan untul: maksud tersebu menghadap dihadapan otaris -------

dimanapun juga, minta dan suruh ibuatka al-·a yang berkenaan

dengan hal er-ebut serta menandatan ani ya sehubu.gan dengan

ha el"sebut di -taC', dar. selanjut y'a emintakan perset.ujuan 

ataupun mernberitah ka kepada ihak' ang benJenang erta ----

melak ka~ sega a tindaka~ am kerangka :eput san-ke.· ~ san -

Ra at i i, memberitahuka. keputt:san-teputusa:1 Rapat ini -----

ke ada ihak yang berwena g serta mela -an pemberitahuan ---

ata pengumuman yang di erl kan a 1.1 dan lain hal tanpa -----

di-ecua ikan, sesuai engan erat.uran perundang-undangan y .g

berlaku dan Anggaran Da aL Perseroan. 

-Akhirny impinan apat me.yampaika , dikarenakan sel'ruh --

agenda Ra a telah selesai dibahas da oleh karena itu tida 

ada lagi yang en ak di icara an, maka apat emeg ng --

aham Tahunan Perseroan Terbatas PT. OTA SAT PROPERTI Tbk, 
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yang 'iadakan a a hari Seni , tangga 4- 2-2020 (empatbe as-

Desember duaribu cuapul hI dit.utup pada pUk B -----

( uabelas lebih limapuluh sa u menit Wak u Indonesia Barat). 

-Maka s ya, Nota is embuat Berita Acara in' untuk ----------

ipergunakan dimana perlu. ----------------------------------

-Untuk egala ak'ibat yan timbul dari a ta ini, maka domisi i 

umum y-ng tetap an tidak berubah pacta Kantor Panitera -------

Pe adi an 'egerf' <:;emara di ota Semar g. ----------------

-Bahwa para penghad p menjarnin kebenaran, keas ian da 

kelengka an: 

a, identita c pihak-pihak yang namanya tersebut dal . akta 

ini sec ai tan a pengena yang disampaika kepada ':,ay 

otaris dan berta Igg '09 jah'ab sepen hnya at"' s hal tE-csebut; 

lb. seluruh dokuInen yang e j ad' d -ar 'ib atnya ak =t i 1i tanpa 

\ da yan 
J 

'ikecualika ; -----------------------------------

c.	 el uh keterangan yang d'ber'kan da seb~~ai dasar ------

Idibuatn~a a ta ini ta pa ada ~~ng dikecl lika.; 

-seh 1ngga apabila dl~:~m d' an hari sejak di uat da 

dita uatangani ~kta ini timbu sengketa dengan n a dan d am

entl k apapu ya.g disebabkan karen. akta ini, maka para pihak 

mem uat "eterangan dengan ini berjanj' dan ,e gikatkan -

ya untll . ber an9g1.1n9 . awa dan berc::edia enanggung isi koj 

timbul dan dengan ini iJard enqbadap rnembebaskan ·.oteri -

ara aksi ari turut bertan gung 'awab da. memik 1 b ik 

sebagian mau un seluru akibat hukum yang ti 1 1 karena -----

sengketa tersebut. ------------------------------------------

-------------,-------- DEl1IY..I.ANLA}{ AKTA lill ------------------

-Dibuat ebagai minuta dan di1angs ngkan i emaran9, pada 

hari, tan gal dan waktl terseblt pa 'a a a akta ini en an 

dihadiri oleh 
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'0, ember' ~eribl 

~
RISKA AFRIANA, Ahli Madya, ahir i Semarang, pai- 

tar gg81 01-0 -199 (~atu P·.pri 1 seribu sem0i anratus ------

sembi anpu1 uh satu), \I·.'arga egara Indonesia, bertempa 

t' nr~ga i .abupaten emarang, alan Bima erum aronama-

JI.sri 810: B1-., Rukun Tetan ga 04, Ri.,:lll. ilJarga ')14, 

Ke urahan Ka on a I Kecamatan ngara Til ur, pemegang 

art anda Pen ud1k omo: 337 094 04910002; ------------

12, NODa LINA. SHABRINA, Sarjana Huktml, Magister KeD.otariatan,-

lahir i Semarang, ada anggal 30- 1- 993 tigap 

sembilanratus ~e anpuluh tiga), arga-

Indonesia., bertempat tL gga1 d' K La Semarar g, 

andisari, ukun Tetangga 3, Ru n arga 04, 

elurahan Bambankere Kecamatan gali an, emegang 

Ta da Pe 'udu' lomor: 33 5701193000L; ------------

keduanya pegawai kantor otaris, sebaga~ sak '-saksi. -------

-Setelah saya, otaris membacakan a' a ini epa 'a para 

penghadap dan saksi-sak i, maka segera ara penghadap, 

saksi-saks' dan aya, !':otaris menandatanga:'li akta i i, 

-Di a gsungka denga tanpa ~erubahan a a~ n. 

- ~nJta akta i.i te~a ----

d'tanda an ani seba aimana 

. e ti .··a. -----------------

- iber~,-~. sebagai SALINAN 

..ya ..g ' .. ya. -------

..
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