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!{ss(6x

-Pada hari ini.

:

11

PHOPERTI lHcI.

.-

Jumat, tanggal 26-A6-2020 (duapuluh enam Juni-

duaribu duapuluh).
-Pukul 10.34 WIB (sepuluh lebih tigapuluh empat menit Waktu -Indonesia Barat)
-Saya,

RElllNO

IIER|IIIAIIIEI, Sarjaaa llukrm, ]tagister Hukum,

Notaris di Kota semarang dengan dihadiri oleh pa-ra saksi yangsaya, Notaris kenal dan

nama-namanya akan disebut.kan pada

----

bagian akhir akta ini:

-Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas pr. KorA SATU
PROPERTI

Tbk, berkedudukan di Kabupaten Semarang, yang

Anggaran Dasar dan perubahannya dimuat dalam:

- Akta Pendirian tertanggal o3-La-2oL2 (t.iga oktober duaribu duabelas), Nomor: 6, yang dibuat dihadapan MARIA YOSEEA ---DENI, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dan telah --------

dari pihak yang berwenang berdasarkan -surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik

mendapat pengesahan

rndonesia tertanggar 19-11-201"2 {semJciranbelas irlopember ----

duaribu duabelas), Nomor: AHU-58590.AH.01. 0l-.Tahun 2OI2;
I

[- Akta tertanggaL 29-t2-2o1-4 (duapuluh sembi]-an Desember
duaribu empatbelas), Nomor: 91_, yang dibuat oleh SRI
RATNAI'ITNGSTH HARDJoMLrl,Jo,

sarjana Hukum. Notaris di --------

semarang, dan perubahannya terah dite-rima dan diberitahukandalam database sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat r

Jenderal Administrasi

Hukum umum, Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

----

melalui Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertangq;al

-------*-
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13-01-2015 (tigabelas Januari duaribu iimabelas), Nomor: --AllU-0001959.AH. 01. 03. Tahun 2At5 ;

Akta tertanggal 20-06-201"6 (duapuluh Juni duaribu
enambelas), Nomor: 15, yang dibuat oreh
KRTSTANTO,

IT4ARKUS GLTI{ANTO

ADHr-

sarjana Hukum, Notaris Kabupaten semarang di ----

Ambarawa, dan perubahannya

telah

mendapatkan persetujuan

---

dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan -----Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik rndonesia *---tertanggal 23-06-2016 (duapuluh tiga Juni duaribu ---------enambelas), Nomor:

l-

AHU-001_1958.AH.

01.02.Tahun 2OL6;

Akta tertanggal 23-11-2017 (duapuluh tiga

Nopember

tujuhbelas), Nomor: 33, yang dibuat. dihadapan
NATALIANI, Sarjana Hukum,

duaribu -

EMTLTA DrAH

Notaris di Kabupaten

--

Semarang,

dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak -yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Menteri l-lukum
Hak Asasi Manusia Republik rndonesia

(1i-mabelas Desember duarj-bu

Dan

tertanggat 15-L2*2017 -

tujuhbelas), Nomor: -----*-

AHU-0026796.AH.A]-.02.Tahun 201_7 dan t^elah

diterima dan -----

diberitahukan dalam database sistem Administrasi Badan ----Hukum,

Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik rncionesia -

melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan
tertanggal 15-12-2017 limabelas
tujuhbelas), Nomor:

Desember

Data

duaribu -----

AHU-AH.01. 03-020250?i

t- Akta tertanggal 27-]-2-20t7 (duapuluh tujuh

------Desember duaribu-

tujuhbelas), Nomort 46, yang dibuat dihadapan RINI yt[,IANT],
Sarjana Hukum. Notaris di Kota Jakarta Timur, clan ---------perubahannya

telah

mendapatkan persetujuan

dari pihak yang *

berwenang herdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan

----

Hak Asasj- Manusia Republik fndonesia, tertanggaL 27-L2-2O1,'t-
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| (duapuluh tujuh Desember duaribu tujuhbelas), Nomor; ------I

l*u-oorr735.AH .0:*.02.Tahun 2017 dan telah diterima dan ----I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

dlberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan ---*Hukum,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -

melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -nasar tertanggal- 2'7-12-2011 (duapuluh tujuh Desember ciuaribu

tujuhbelas), Nomor: AIIU-AII.0l-.03-0205888 dan Surat ---------

I
I

Peneri-maan Pemberitahuan Perubahan Data

I

Zl-tZ-ZOtt (duapuluh tujuh

I

I

Desember

tertanggal ---------

duaribu tujuhbelas),

I

|

- aft" Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka

perubahan

I

status menjadi menjadi peiusahaan terbuka, yang dimuat

dalam

tertangga] 07-03-2018 (tujuh Maret duaribu delapanbeJ-as), **
Nomor: 1, yang dibuat oleh RINI YULIANTI, Sarjana Hukum,

Notaris di Kota Jakarta Timur, dan perubahannya telah
mendapatkan persetujuan

dari plhak yang berwenang ----------

berdasarkan Surat Keputusan Menterj- Hukum Dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia, tertanggal L2-03-20L8 ----(duabelas Maret duaribu delapanbelas), Nomor: ---*--AIIU-0005565.AH.01.02.Tahun 201-8, dan

telah diterima dan ----

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan ----Hukum,

Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *

melal-ui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -Dasar tertanggal 12-03-201-8 (duabelas Maret duaribu

delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01. 03-0103489 dan Surat -------.
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

tertanggal ---------

t2-03-2A18 (duabelas Maret duaribu delapanbelas). Nomor: --*
AHU-AI-{. 0l- . 03-01034 90

i -------
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J- efta tertanggal 30*08*ZOLB (tiqaiuluh Agustus duaribu -----*
I

de1apanbe1as),Nomorl26,yangdibuatdihadapanRrN]
YULIANTI, Sarjana Hukum,

Notaris di Kota Jakarta Timur,

dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak -yang herwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum
Hak Asasi Manusia Republik

Dan

Indonesia, tertanggal 3l--08-201-8-

{tigapuluh satu Agustus duaribu delapanbelas), Nomor: -----AHU-0017863.A11.01.02.Tahun 20L8, dan

telah diterima dan ----

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan ----Hukum,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia -

melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -Dasar tertanggal 31-08-2OLB (tigapuluh satu Agustus duaribudelapanbelas

)

,

Nomor

:

AHU-AH. 01 . 03-023'77 98 ;

Akta tertanggal 04-09-2A18 (empat September duaribu -------I

delapanbelas), Nomor: 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
Hak Asasi Manusia Republik
(empat. September

Dan

Indonesia, tertanggal 04-09-201-8-

duaribu delapanbelas), Nomor: -------

AHU-0018204.A11.01-.02.Tahun 201-8, dan

telah diterima dan --*-

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan -*--Hukum,

Direktorat Jenderal Admj-nistrasi

Hukum Umum,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -

melal-ui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -Dasar tertanggal 04-09-20L8 (empat September duaribr"r

delapanbelas), Nomor: AHU-Alt.0l-. 03-0239224 dan Sural
Penerimaan Pemberi-tahuan Perubahan Data

tertanggal ---------

04-09-2018 (empat September duaribu delapanbelas), Nomor: --
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---I anu-en. 0t-. 03-0239225 i ------f- eft, tertanggaL 26-LL-2OLB (duapuluh
I

enam Nopember

duaribu -

t

delapanbelas), Nomort 2L, yang dibuat dihadapan RINI
YULIANTI, Sarjana Hukum,

Notaris di Kota Jakarta Timur,

dan perubahannya telah diterima dan diberitahukan dalam ---database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat -------

Jenderal Administrasi

Hukum Umum, Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

----

melalui Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

tertangga\ 26-IL-201-B (duapuluh
delapanbelas

r[-

)

, Nomor:

enam Nopember duaribu

AHU-AH.01. 03-026'77

94; -------

eft" te-rtanggal 03-05-2OLg (tiga Mei duaribu sembilanbelas),
Nomor: 02, yang dibuat'*ihadapan saya, Notaris dan ---perubahannya

telah

mendapatkan persetujuan

dari pihak yang -

berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan

----

Hak Asasi Manusia Republik lndonesi-a, tertanggal- 1-3-05-2019-

(tigabelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor: ------AHU-002533?.zu{.OL.02.Tahun 2OL9 dan

telah diterirna

diberitahukan

Administrasi- Badan -----

Hukum,

dal-am database Sistem

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

dan

Umum,

KemenLerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

-

Data

tertanggal 13-05-2019 (tigabelas Mei duaribu sembilanbelas),
Nomor: AHU-AH.

01 . 03-02 42913 ;

[- *n terakhir diubah dengan Akta tertanggair

t

21,-02-2020

(duapuluh satu Pebruari duaribu duapuluh), lJomor. 04, yang -

di-buat dihadapan saya, Notaris dan perubahannya telah ---:--

diterima dan diberitahukan dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum, Oiriktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik
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rndonesia mel-al-ui surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data te-rtanggal 27-02-2020 (duapuluh tujuh pehruari_ duaribu-

duapuluh), Nomor:

AHU-AH. 01. 03-013-02L6;

-untuk selanjutnya disebut'.perseroan,,
-Telah berada di sphere

Room

2 Lantai g Allstay Hotel, Jalan -

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

-untuk membuat Berita Acara dari segal-a sesuatu yang akan ---dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat umum pemegang saham --Tahunan Perseroan yang diadakan pada

hari-, tanggal, jam dan --

di tempat tersebut di atas.
-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan

saya,

Notaris, 'dengan dihadiri oleh para saksi yang

disebut ---

akan

dibagian akhir akta ini

1. :nlan HERot{rnalnso GtrIxlf,tr[a[r, lahir di Jakarta Barat, pada --tanggal 2o-o6-L9"72 {duapuluh Juni seribu sembilanratus --tujuhpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan --*----Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang,

Taman

Magnolia A 3/7 Graha padma, Rukun Tetangga 003, Rukun ---Warga 003, Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang

Barat,

pemegang

-----

Kartu Tanda penduduk Nomor: -------

3374132006720005;

-------

menurut keterangannya dalam haI ini bertindak dalam ---jabatannya selaku Koulsaris Utaa dari perseroan

tersebuti ------le. |luan ]IE]IGK[ SUSANIIO, lahir di Semarang, pada tanggal
23-OB-L9-14 (duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus ---

tujuhpuluh empat), Warga Negara fndonesi_a, Karyawan ---L*Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Raung --

Nomor: L9, Rukun Tetangga OO2, Rukun Warga 001, KelurahanGajahmungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, pemegang Kartu

*---
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Tanda Penduduk Nomor: 33?4092308?40001;

-------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak daram ---jabatannya selaku l(misaris rndepeadea dari perse.roan --

tersebut; ------13.

lHran OOIIAII PRASEE:IO SAIIEOSO,

lahir

di_ Semarang. pada

tanggal 04-05-1974 (empat Juni seribu senrbilanratus
tujuhpuluh empat), Warga Negara Indonesia,

Karyawan

swasta, loertempat tinggar di- Kota semarang, Jaran siblat Raya Nomor:

22,

Rukun Tetangga

Kel-urahan Candi, Kecamatan

002, Rukun Warga 011,

Candisari,

pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor: 3374010406?40001;

menurut keterangannya daram hal ini bertindak dalam ---jabatannya seraku DireH,ur utam dari perseroan

tersebut; -------

l*.

l{yonya IIA}Il[a PRISKf,[trA

lahir di semarang, pada tanggal 12-08-1988 (duabelas Aqustus seribu sembilanratusRiA}IARDdxe,,

delapanpuluh delapan), Warga Negara fndonesia, Karyawan __

swasta, bertempat tinggar di Kot.a semarang, Jalan puri --Anjasmoro N-4/28, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002,
Kel-urahan Tawangsari, Kecamatan semarang

Barat,

pemegang

-

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33?401-52099g0002; _______

- menu-rut keterangannya dalam har ini bertindak dalam ---jabatannya selaku Direkt,r dari perseroan tersebut;

ls. nyroya clrtS|Erm' ItrtI

perscEs:EttEr,

lahir di

Temanggungr

pada tanggal 1-4-05-l-984 (enrpatbelas Mei seribu

sembilanratus delapanpuluh empat), warga Negara rndonesia,
Karyawan Swasta,

Jalan Rodeo 2

bertenpat tinggal di Kota Semarang, ___ r

Bl_ok A5 Nomor:

06,

Rukun Tetangga 004,

Rukun warga 007, Kerurahan sadeng, Kecamatan Gunurig
pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor:

pati-r-

3323035405940001;
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- menu-rut keterangannya dalam

hal_

ini bertindak

berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, tertanggal _--__

1l-46'2a20 (sebelas Juni duaribu duapuluh), bermaterai cukup, yang aslinya dilekat.kan pada minuta akta ini, --_
demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan

atas

namar l[uan aroHA]I PntagE:ryo s]NEoso dalam jabatannya-

selaku Direktur, demikian mewakili di-reksi dari darr ----

oleh karena itu untuk dan atas
F![.

nama perseroan Terbatas

$OtrA Selfu INDOIIESIA, berkedudukan

-

di. IGbupatea

Samarang, yang Anggaran Dasar dan perubahannya dimuat

--

dalam:

Akta Pendirian te-rtanqgal 22-08-2013 (duapuluh dua *-Agustus duaribu tigabeJ-as), Nomor: 19, yang dlbuat --dihadapan STEEANIE HARTANTO, Sarjana Hukum, Magister -

KenotariaLan, Notaris di Kabupaten Tang:erang, dan ----

telah

dari pihak yang berwenang -berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---mendapat pengesahan

Asasi Manusia Republik fndonesia tertanggal

09-10-201-3

(semhilan Oktober duaribu tigabelas), Nomor: --------AHU-5131-0. AlI. 01-. 01 . Tahun 2AI3 ;
I

Akta tertanggal 07-08*2014 (tujuh Asustus duaribu ---empatbelas), Nomorz 329, yang dibuat dihadapan ------STEFANIE HARTANTO,

Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dan ----perubahannya

telah diterima dan diberitahukan dalam --

database Sist^em Administrasi Badan Hukum, Direktorat -

Jenderal Administrasi

Hukum Umum, Kementerian Hukurn

--

dan Hak Asasi Manusi.a Republik Indonesia melalui -----

Surat

Penerj-maan Pemheritahuan Perubahan Anggaran

----

Dasar tertanggal 04-09-20L4 (enpat Septenrber ---------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

duari-bu empatbelas), Nomor: AHU-05847. 40,21-,2Ot4t ----

Akta tert.anggal 20-06-2016 (duapuluh Juni duaribu ---enambelas), Nomorz
KRISTANTO,

di

11

, yang dibuat oleh

MAFJruS

ADHI

Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Semarang -

Ambarawa dan perubahannya

telah diterima

dan

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi
Hukum,

--

Direktorat Jenderal Administrasi-

Badan

Hukum Umum,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -*-*Tndonesia

melalui Surat Penerimaan

Perubahan Anggaran Dasar

Pemberitahuan

tertanggal 29-06-20!6

(duapuluh sembilan Juni duaribu enambelas), Nomor: --AHU-AH.

01.

03-0

0

62L29 ;

Akta tertangga1"15i03-?OLB (limabelas Maret duaribu *delapanbelas), Nomor: 0?, yang dibuat dihadapan -*---MARKUS

ADHI KRISTANTO, Sarjana Hukum, Notaris

Kabupaten Sema-rang

di

Ambara'r.ra, dan perubahannya

mendapatkan persetujuan

telah

dari pihak yang berwenanS ----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------22-03-2018 (duapuluh dua Maret duaribu delapanbelas),Nomor: AHU-0006574.AH. 01-.02.Tahun ZOLB, dan t.elah

----

diterima dan diberitahukan dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal --Administrasi

Hukum Umum. Kementerian Hukum dan Hak

---

Asasi Manusia Repubiik fndonesi-a melalui Surat
Penerimaan Pemberj-tahuan Perubahan Anggaran Dasar

----

tertanggaL 22-O3-2018 (duapuluh dua Maret duaribu -r-delapanbelas), Nomor: AHU-AH.01.03-0120686 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

tertanggal ---

04-09-2018 (empat September duaribu delapanbelas),
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I

Uomor: AHU-AH. 01. 03-01 20699;

I
I

-dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan ---Anggaran Dasar

lagi selain dari yang tersebut diatas;

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut diatas-

selaku pemegang dan pemilik 455.250.000 (eupatratus -----li^rnapuluh

ena juta duaratus lilrrFuJ.uh riJcu)

saham dalam

-

Perseroan. sesuai dengan Daftar Hadir

1..

lfuan IrEO AgrNG \fX|[O TCICAI{SII\XA, lahir di Kendal, pada

tanggal 19-08-1993 (sembilanbelas Agustus seribu
sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal,
Jal-an Utama Tengah Nomor: l-l-5, Rukun Tetangga 021, Rukun lrlarga 001, Kel-urahdn Nawangsari, Kecamatan Weleri
pemegang KarLu Tanda Penduduk Nomor: 3324L2L908930001;

---

-pada saat ini untuk sementara berada dl Kota Semaranq; --menurut ket.erangannya dalam hal ini bertindak berdasa-rkan

a. Surat Kuasa tertanggal 26-A6-2020 (duapuluh

enarr

Juni -

duaribu duapuluh) yang dibuat dibawah tangan,
bermaterai cukupr yang aslinya dilekatkan pada minuta -

akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena -itu untuk dan atas nama: lEuan IAR|IINUS (I{ LII&N
SUBECIDO,

Iahi-r di Semarang, pada tanggal 1L-O2-1959 ---

(sebelas Pebruari seribu sembilanratus limapuluh -----sembil-an), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Siliwangi --**
Nomcrr: 1-9, Rukun Tetangga

005, Rukun Warga

003,

Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, pemegang KqrtuTanda Penduduk Nomorz 32740i1-102590003 i

-------

-yang diwakillnya selaku pemegang dan pemilik dari ---?5.O00.000 (tujuhpuls[ lima juta) saham dalam

RETNO HERTTYANTI, SH, KlH
NOTARIS KOTASEMARANG

Perseroan tersebut;

Surat Kuasa tertanggaJ- 26-06-2A20 (duapuluh

enam

Juni -

duaribu duapuluh) yang dibuat dibawah tangan,
bermaterai cukupr yang aslinya dilekatkan pada minuLa -

akta ini, demikian selaku kuasa dari dan
itu untuk dan atas nama: l3uaa

ROY

ol_eh karena

!{trRIA SIIBRilEA,

di Denpasar, pada tanggal 26-A3-1982 (duapuluh

*-

lahir-

enam

---

seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga --Negara fndonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -Maret.

di Kota Tangerang Selatan, Jalan Dokter Set^iabudi,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001_, Kelurahan
Pamul.ang

--------

Timur, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor: .367.4062603820004i

------

-yang diwakil-inya selaku pemegang dan pemilik dari ---50.000.000 (enaqluluh lirna juta) saham dalam perseroan-

tersebut; -----1". Surat Kuasa tertanggal 26-06-2A20 (duapuluh enam Juni I

duaribu duapuluh), yang dibuat dibawah Langan
bermaterai cukupr yang aslinya dilekatkan pada mj-nuta -

akta ini. demikian sefaku kuasa dari dan oteh karena -itu untuk dan atas nama: Ifyoa:fa IIIDYA SUSB,]I,|II KUSYONO,lahir di

Semarang, pada

Nopember

seribu sembilanratus delapanpuluh dua),

tanggai 07-11-1982 (tujuh
Warga-

Negara Indonesia, Karirawan Swasta, bertempat tinggal --

di Kota Tangerang Selatan, Jalan Dokter Setiabudi,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001-, Kelurahan
Pamulang

--------

Timur, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu --=-.

Tanda Penduduk Nomor: 367406471,L820002;

-yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari ---60.000.000 (enaqruluh juta) saham dalam perseroan -----
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qol.rr
ar vvvs

eu!

.

r 1st

Surat Kuasa tertanggal 26-06-2A20 (duapuluh

enam

Juni -

duaribu duapuluh) yang dibuat dibawah tangan,
bermat.erai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta -

akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena -itu untuk dan atas nama: lIu;en Doktorandus
I{e&UiIO,

SOERJCINO

----

lahir di Magelang, pada tanggal 16-05-l-963 ---enampuluLr

tiga), --

Warga Negara fndonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal -

(enambelas Mei

seribu sembifanratus

di Kota Magelang, Jalan
Rukun Warga

Medang

20,

Rukun Tetangga 001-,-

004, Kelurahan Rejowinarrgun Utara,

Kecamatan Magelang Tengah, pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk Nomor: 33?1011-605630002;

-yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari ---30.0O0.OO0
+aroal-rrr{UU! JUVU
"1

(tig4lulttD juta)

saham dalam Perseroan

-----

L,

Idasyarakat selaku pemiliK darr/ata"u pemeganq 272.863.30S --

(duaratus tujuhpuJ"uh dua juta deJ.apanratus eaanqrultlh

tiga ribu tigaratus)

saham dalam

Perseroan, sesuai dengan-

Daftar Hadj-r yang aslinya dilekatkan pada minuLa akta ini;
U.

lRra! SOI{!fibI

}IeDie[.fE P;A]I{fAIEAN,

lahi-r di Bali-kpapan. pada -

tanggal 22-LO-L9AA (duapuluh dua Oktober seribu ---------sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara
Indonesia, WiraswasLa. bertempat tinggal di Kota Semarang,

Jalan Puri Anjasmoro N-4/28, Rukun Tetangga 009, Rukun --Warga 002, Kelurahan Tan+angsari, Kecamatan Semarang Barat,
pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor:

- menurut keterangannya

dal-am

337 41'32210840001;

.---

hal ini bertindak selaku ---

Penerima Kuasa Independen {Independent Representative)

--

yang ditunjuk oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ----

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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I

--I tXSef) melaui fasilitas

El-ektronik General Meeting -----

I

lSystem KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh
I

i

I

PT. Kustodian Sentral Efek fndonesia pada tautan

i
I

i https:,//akses. ksei.co.
i

I

id/ i ------

mewakili masyarakat selaku pemilik dan/atau pemegang ---

l
I

j S.OOO

(limaribu)

saham dalam perseroan;

I

9.

Iradaagaa Rapat sesuai dengan

pada minuta

Daftar Hadir yang dilekatkan-

akta ini

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
-sebelum rapat ini dimulai, pembawa aca-ra membacakan Tata ----

Tertib Rapat yang telah dibagikan

kepada pa-ra pemegang saham

-

pada saat registrasi kehadiran sebelum memasuki ruangan rapat,
karena Tata Tertib Rapat tersebut yang akan digunakan dalam -Rapat ini.

-Selanjutnya Tuan HEROWIRATNO GUNAWAN dalam labatannya ------sebagai Komisaris utama Perseroan mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para pemegang Saham pada
Rapat Perseroan hari ini,
dengan ketentuan Pasal

dan menyampai-kan bahrtra sesuai

22 ayat- i- Anggaran Dasar perseroan,

Rapat umum Pemegang saham dipimpin oleh Komisari-s utama yang -

di-tunjuk oleh

Dewan

Komisaris perseroan dan sesuai dengan ----

Surat Penunjukan tertanggal 1-2-06-2a2a (duabelas Juni duarilcuduapuluh), Nomor:

002/KSp /Rot"r/vt12o2a/HG-HS maka selaku

Komisaris utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin Rapat ini serta
menerangkan

-

terlebih dahulu:

Bahwa berdasarkan

Pasal 39 ayat 3 peraturan otoritas Jasa --

a

Keuangan Nomor: 15/POJK.A4/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat
Dan Peraturan

Umum pemegang Saham

Otoritas Jasa

perusahaan Terbuka

Keuangan Nomor: 16lpOJK.

o4 /

2020-

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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t-

tentang Pelaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham

Perusahaan

---

Terbuka Secara Elektronik akan disampaikan mengenai KondisiUmum

Perseroan, Mata Acara Rapat, Mekanisme Pengambilan ----

Keputusan

terkait Mata Acara Rapat dan tata cara

penggunaan-

hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---nanrlan=+
IrvrruqlJa

KOHDISI

u .

I'MI,IM

Perulrahaa Kory)osisi Pemegang Sahm

-Berdasarkan Laporan Bulanan Tentang Komposisi Pemegang SahamPerseroan dari Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa

Korpora dengan Surat tertanggal 05-06-202A (1i-ma Juni duaribu-

duapuluh), Nomor: LBE-01/SATLI/06202C bahwa telah terjadi
perubahan komposisi pemegang saham Perseroan dimana PT. Surya-

Fajar Capital, sebagai

Pemegang Saham

Pendiri tel-ah mengalihkan

kepemil-ikan sahamnya sebesar 43. ?50.000 (enpatpuluh tiga juta-

tujuhratus limapuluh ribu) lembar

saham dan Bapak Kasi-m

Praj itna telah mengalihkan sebagian sahamnya *sebesar

22.839.900 (duapuluh dua juta delapanratus tigapuluh sembilan-

ribu sembilanratus) lembar saham
-Dengan demikian susunan kepemilikan -caham

di dalam Perseroan-

adalah sebagai berikut: ------525.8?5.991 lembar saham atau

- Masyarakat

sebesar Rp 52.587.599.100,- -

- PT. Kota Satu Indonesia

456.250.000 lembar saham aLau

sebesar Rp 45.625.000.000,- -

- PT. Surya Fajar fnvestama

40.?

l-3 . 909

lembar saham atau-

sebesar Rp 4.0?1-.390.900,- --

Martinus

GW

Liman Subroto

?5.000.000 lembar saham atausebesar Fp 7 .500.000.000, - --

I

-

Roy

wirya Subrata

50.000.000 lembar saham atau-
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sebesar Rp 5.000.000.000 r

- Widya Susanti

--

50"000.000 lembar saham atau-

Kusyono

sebesar Rp 6.000.000.000,- --

Drs. Soerjono

30.000.000 lembar saham atau-

Waiuj o

sebesar Rp3. 000. 000. 000,- --Kasim Praj

itna

2.160.100 lembar saham atau sebesar Rp 216.010.C00,- ----

-sebagaimana

telah

diumumkan

meralui pemanggilar, Rapat pada *-

tanggal 04-06-2020 (empat Juni duaribu duapuluh) bahwa Mata -Acara Rapat

Umum Pemegang Saham

1. Persetujuan

Tahunan

ini adalah:

cian Pengesahan Laporan Tahunan perseroan

------

termasuk'Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan untuk --tahun buku 20L9, serta laporan Tugas pengawasan

Der,.ran

Komisaris dal-am tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019
Pertanggungjawaban Direksi- dan Dewan Komisaris

atas segala-

tindakan yang dilakukan pada tahun 2019 serta memberikan -pembebasan dan pelunasan sepenuhnya

)

(acquite et de charge).

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih perseroan untuk tahun -buku yang berakhir 31 Desember 2019.

{

Persetujuan Penunjukan Akuntan pubtik dan/atau Kantor
Akuntan PubIik untuk tahun buku yang berakhir

31

Desenrlcex 2O2O

4. Penetapan Remunerasi

bagi anggota

Dewan Komisa_ris dan

Direksi Perseroan untuk tahun 202A.
5. Laporan realisasi

penggunaan dana penawaran umum IpO.

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait maLa acara -

rapat dan tata ca.ra penggunaan hak pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan mengikuti Tata

Tertib Rapat

sebagaimana tel_ah dibacakan sebelumnya oleh

-

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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Pembawa Acara.

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat

ini, sesuai

dengan

ketentuan Anggaran Dasar perseroan dan ketentuan peratu-ran --perundang-undangan yang berraku, termasuk ketentuan di biciangPasar Modal, Direksi perseroan telah merakukan hal-hal -------

sebagai berikut: -------

1.

Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan

diselenggarakannya Rapat kepada otoritas Jasa Keuangan ---(OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan pT Kustodian *_--___

sentral Efek rndonesia (KSEr) dengan surat perseroan --*--Nomor : 010/KSp/EKT-Rps,lcorsec/Dy .V-2DZO, tanggai_ 12-05-2019
(duabblas Mei duaribu duapuluh); -------

1,.

Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya

--------

Pemanggilan Rapat kepada para pemeqang saham yang diunggah-

pada laman Bursa Efek rndonesia dan otoritas Jasa Keuangan-

melarui sPE rDx, laman KSE] melalui web eASy.KSEr serta --laman Perseroan dalam situs web: www.kotasatuproperti.com pada tanggal 20-05-2020 (duapuluh Mei duaribu duapuluh), -yang selengkapnya berbunyi sebagai berikur-: -------

----

Dengan

RiHPelI' Ut'CErI PEME{lA$E SAH}M EiA}IINB]I

ini, KorA

SATU PROPERTT

rbk, pr (selanjutnya disebut*-=

sehagai "Perseroan") memberitahukan kepada pa-ra pemegang

saham

Pe.rseroan bahwa Rapat

-----

Umum Pemegang Saham

Tahunan (RUPS)

("Rapat") direncanakan akan diadakan pada hari tanggal ---*--26.06.2020 l-0:00

-*---

sesuai dengan ketentuan dalam Panggilan Rapat akan dilakukan-pada hari tanggal 04.06.2a20 paling kurang dalam laman situs-PT Bursa Efek fndonesia, laman

situs perseroan, dan l_aman ----

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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situs

PT Kustodian Sentral_

Pemeqang saham yang

Efek Indonesia.

berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ---

adalah para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam DaftarPemegang saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa-

Efek tanggal 03.06.2020

Setiap usulan mata acara Rapat dari
dimasukkan dalam mata aca-ra Rapat

pemegang Saham akan

jika

persyaratan.--

memenuhi

usulan dan penjelasan harus disampaikan melalui surat tercatat
kepada

Direksi Perseroan paling lambat ? (tujuh) hari

sebelum-

tanggal Panggilan Rapat pada jam kantor perseroan.

Jakarta, 03.06.202A

---

KOTA S+Tq PROPERTI

Tbk, PT -----

---- Direksi --Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada

para pemegang saham -

yang diunggah pada laman Bursa Efek rndonesia dan otoritasJasa Keuangan melalui SpE IDX, laman KSEI melal_ui
eASY.KSEI

serta laman perseroan dalam situs

web

web:

www.kotasatuproperti.com pada tanggal 04-06-2020 (empat ---

Juni duaribu duapuluhi, yang selengkapnya berbunyi sebagai}:erikut: ----*-.,

PTNGX'IIAN

HH,PEtr UMT}'T PEMECEHS SE}IAM trAI{U}BN

---- pr Ko[}

t*Alru pRoplRsI

rtrk ----

rbk, pr (selanjutnya disebut -sebagai "Pe-rseroan") mengundang para pemegang saham perseroanDenqan

ini, KorA

SATU PROPERTT

untuk menghadi-ri Rapat Umum pemegang saham Tahunan (RUps) *-:-

("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:----*Waktu
Tempat

: 10:00 ----: AILSTAY HOTEL SEMARANG SPHERE

------

RooM

LT.8 ----
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JI.

VETERAN

N0. 51,

SEMARANG, JAWA TENGAH,__

KOTA SEMARANG INDONESIA

Dengtan

------

mata acara Rapat sebagai berikut: _______

1-' Persetujuan dan

pengesahan r,aporan Tahunan perse-roan

------

termasuk Laporan Keuangan Konsol-idasian perseroan untuk ___
tahun buku 2019, serta Laporan Tugas pengawasan Dervan

Komisaris da]am tahun buku yang berakhir pada tanggal
3l- Desember 201_9.
Pertanggungjawaban

Direksi dan

Dewan

Komisaris atas segala-

tindakan yang dilakukan pada tahun 2019 serta memberikan
-pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquite et de chargre).
a

Persetr-rjuan Penqglinaan Laba Bersih perseroan untuk tahun __
buku yang berakhir 31 Desember 2019.

3. Persetujuan penunjukan Akuntan

pubrik dan/atau Kantor

Akuntan PubIik untuk tahun buku yang herakhir

31 Desember 2O2O

4, Penetapan Remunerasi bagi anggota

Dewan

Komisaris

cian

Direksi Perseroan untuk tahun 202A.
5. Laporan realisasi

penggunaan dana penawaran umum IpO.

Catatan : ----

1. Perseroan ti-dak mengirimkan undangan khusus kepada para -_Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi. Panggilan

situs Perseroan

www.

ini dapat dilihat juga di laman -

kotasatup_roperti. com dan aplikasi

eASY. KSET.

lz.

setiap
para

Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat

Pemegang Saham yang namanya

adalah--

tercatat di Daftar ----{__

Pemegang saham Perseroan pada penutupan jani perdagangan

---

Bursa Efek tanggal 03.06.2A20.

l:. Keikutsertaan

pemegang saham dalam

Rapat. dapat dilakukan-

RETNO HERTIYANTI, SH, MI*
NOTARIS KOTA SEMARANG

dengan mekanisme sebagai

berikut;

A

hadir sendiri dalam Rapat, atau ---

b

daLam

aplikasi

eASY.KSEI yang disediakan

oleh

pT

Kustodian Sentral Efek Indonesj-a pada tautan

https: //akses. ksei . co. id/

l-

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadi-r --*dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan haksua-ranya dalam

aplikasi 4sx.KItEr, dapat menginformasikan -

kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta sua-ranya mel-alui-

aplikasi eAsY.IGEr pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
q

-

sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang saham atau kuasanya-

diwajibkdn untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan

bukti identitas diri yang as1i.
A

terkait mata acara Rapat terseciia di kantor --Perseroan sejak tanggal dllakukannya pemanggilan Rapat ---Bahan-bahan

04.06.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 26.06.2020, -

sesuai informasi Perseroan di atas.
Semarang, 04,06.2A20

'-

KOTA SATU PROPERTT

Tbk, PT -----

-Surat-surat elektronik te rsebut setelah saya, Notaris cetak
serta dibubuhi materai sec ukupnya dan dileka:kan pada minuta
akta ini.
-sebel-um memulai Rapat, Ketua Rapat menanyakan kepada

Notaris berapa jumlah

saham

saya, --

para pemegang saham atau kuasanya-

yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini,

serta apakah ---

jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili

tersebut telah

memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat

--'

ini;
-Dan dijairrab oleh saya, Notaris, bahwa ket.entuan mengenai ---kuorum kehadiran adal_ah:

MH
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--I f.

Bahwa

berdasarkan Pasal 23 ayat 2 peraturan OtoriLas Jasa -

I

Keuangan (POJK) Nomor: 15/POJK.04/2O2O, Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Daft.ar

Pemegang Saham Perseroan pada

hari

Rabu

tanggal ----

03-06-2020 (tlga Juni duaribu duapuluh) sampai dengan

pukul

1-6.00 WIB (enambelas Waktu fndonesia

pemilik

saham Perseroan pada

PT Kustodian

Barat) dan atau-

penitipan kolektif ------

Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan -

perdagangan saham Perseroan

di Bursa Efek fndonesj-a

(BEI)

tanggal 03-06-2020 (tiqa Juni- duaribu duapuluh), sehingga susunan pemegaflg saham Perseroan pada
dengah

Daftar

PT Kustodian

Pemegang Saham pada

saat itu sesuai

penit.ipan kolektif ------

Sentrai"Efek Indonesia (i(SEI) pada penutupan -

perdagangan saham Perseroan

di Bursa Efek Indonesia

(BEl)

tanggal 03-06-2020 (tiga Juni duaribu duapuluh);
1,.

Bahwa kuorum

untuk Rapat

Umum Pemegang Saham

Tahunan

ini --

adalah sebagai berikut: -------

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran ---Dasar Perseroan, Rapat {lmum Pemegang Saham Tahunan dapat-

dilangsungkan apabila dihadiri oieh pemegang saham yang -

mewakili lebih daxi 1/2 (satu perdua) bagian dari juml-ahseluruh

saham yang

telah ditempatkan oleh Perseroan -----

dengan hak suara yang sah dan keputusan

disetujui oleh -*

lebih darL Ll2 (satu perdua) bagian dari jumlah sel-uruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan ---

Otoritas Jasa Keuangan
Rapat

jika

(POJI() Nomor: 15/POJK.A4i2O2A,

Umum Pemegang Saham

Tahunan dapat dilangsungkan

dal-am Rapat Umum Pemegang Saham

-*-

lebih darl tl2

(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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hak suara hadir atau diwakili, kecual-i anggaran dasar --perusahaan terbuka menentukan jumlah yang lebih besar. --

-Setelah saya, Notaris memeriksa Daftar Hadir dan perhitungan-

Daftar

Pemegang Saham yang sah yang

disusun oleh Biro --------

Admnistrasi Efek Perseroan dan juga memeriksa keabsahan -----kuasa-kuasa yang diberikan ol-eh para pemegang saham terlihat
bahwa para pemegang saham

-

atau kuasanya yang hadi_r dan yang --

mewakilkan seca.ra elektronik melalui sisteni eASY.KSEI dalam --

Rapat ini adalah berjumlah 9#.118.300 (se&ilanratus

f inapuluh qlat
saham

juta geratus deJ.apanhJ.as ribu tigaratus)

atau mewakili ?6,338 (tujuhpuJ.u! enam lrma tigapuluh ---

tiga persea) dari seluruh jumlah

saham dengan

hak suara yang -

sah yang telah dikeluarkan'oleh Perseroan sampai ciengarr hari -

ini-, yang seluruhnya berjumlah 1.250.000.000 (satu miJ.iar ---duaratus li.uaEul.ul juta) saham yang merupakan seluruh saham -sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang diteri-ma dari ------PT Kustodian

Sentral Efek fndonesia pada tanggal 03-06-2020 --

(tiga Juni duaribu duapuluh) sampai dengan pukul l_d.00
(enambelas Waktu Indonesia Barat)

WfB

-*-

.

-Dengan demikian sesuai dengan Pasal 23 Ayat

1 (a) Anggaran --

Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 (a) peraturan Otoritas -*-

Jasa Keuangan (PoJI() Nomor: l-51poJK.a4/2ozo, Rapat adarah sahdan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

-Selanjutnya Ketua Rapat menqemukakan oleh karena

semua

---*--

persya-ratan dalam Anggaran Dasar perseroan yaitu mengenai ---pemberitahuan, panggilan maupun kuorurn kehadiran telah

dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Ketua Rapat menyatakan --c
bahura Rapat llmum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada

---

hari ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang -sah dan mengikat dan dibuka dengan resmi pada pukul 11.00 WIB-

RETNO I{ERTNANTI, SH,

IiH

NOTARIS KOTA SEMARANG

(sebelas Haktu fndonesia Barat).
-Untuk selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan oleh karena ---acara Rapat
Rapat

telah diketahui oleh pa.ra hadirin,

mulai membicarakan hal-ha] sesuai

maka Ketua

----

dengan agenda Rapat,

yaitu:
AGEttIDj*' RAPAtr

PERl[}trE.: Persetujuan dan peugesahan Laporan

-----

Eahunan Pesseroan temasuk Traporan Keuangias Konsolidasian

---Perseroan untuk tahun buku 2019 (duaribu ssrbiLanbelas) r
*serta Laporan Eugas peagaffasan Dewarr KcrLisaris dalan tahun --buku yang berakhir pada taaggal 31-12-2019 (tigapuluh satu --Desember

duaribu sabil.aabel'as)

.

Pertaagguagrjarabar Direksi daa Dewaa rrmisaris atas segara *--

sembilaabelas) sert^a nemberikan prembebasra dan pelunasaa
sepenuhnSna faeqaif,e

et da c:hazgal

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi perseroarr untukmenyampaikan Laporan ?ahunan Perseroan dan kemudian Tuan
JOHAN PRASETYO SANTOSO

selaku Direktur Utama perseroan -------

menyampai-kan penjelasannya

Keuangan Perseroan

-----

atas Laporan

Tahunan dan Laporan

untuk tahun buku yang berakhir

--

pada

tanggal 31-12-20L9 (tigapuluh satu Desember duaribu
sembilanbelas) adalah sebagai berikut:
-Lraporan l(euaagan Konsolidasiaa Perseroan untuk tahua bulnr

---

yaag berakbir pada tanggal 3L-L2-2OL9 (tigapulub satu
!6sarb'E3 duaribu seobilanbe].as)

-Berikut ini disampaikan laporan kinerja keuangan untuk tahunbuku yang berakhir 31-L2-2019 (tigapuluh satu Desember -------

duaribu sembilanbelas) yaitu:

I rotal Aset

:

Rp 282.272.000.000,- (duaratus--

delapanpuluh dua miliar duaratus

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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tujuhpuluh dua juta rupiah)
Tot.al Liabilitas

Rp l-82.840.000.000,- (seratus

--

la"tup"rrpuluh dua miliar
I

ldelapanratus enpatpuluh juta --I
I

lrupiah) ------I

Rp 99.437.000.000,- (sembilan puluh -qembilan rniliar ernpatratus-

- Total- Ekuitas

tigapuluh tujuh juta rupiah)
-

Rp 35.399.000.000,- (tigapuluh-

Pendapatan

lima miliar tigaratus
sembilanpuluh sembilan juta -----

rupiah) ------- Laba Kotor

Rp 1_4.44L.000.000,- (empat ---*
belas miliar empatratus ----*---empatpuluh satu juta rupiah)

Rp 1.480.000.000,- (satu
mj-l-iar empatratus delapan puluh--

juta rupiah)
- Laba Bersih

Pp

(16. 730. 000.

OCC,

-

i

{enanbelas miliar tu'iuhratus ---

tigapuluh juta rupiahi
Jumlah Liabilitas

terha dap aset : 64,8C8 (enampuluh ----

empat koma delapan pulu
-Perbandingan capaian keuang an tahun 2Ot9 (duaribu

sembilanbelas) dengan tahun 2018 (duaribu delapanhelas)
adalah sebagai berikut:
|-

Total Aset pada rahun

(duaribu sembilanbelas) ----adalah Rp 282 .2"12.000. 000, - (duaratus delapanpuluh dua 201,9

miliar duaratus tujuhpuluh dua juta rupiah) sedangkan -Totaf Aset pada tahun 201-8 ( duaribu delapanbelas ) adal-ah

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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t.

(tigaratus tigaicelas milia.r ----_-_
enampuluh satu juta rupiah);
Rp 313.061.000.000,-

Tota] T,iabilitas pada tahun 2019 (duaribu semhilanbelas)
adal-ah Rp 182.840.000.000 (seratus delapanpul_uh dua

----

miliar delapanratus empatpuluh juta rupiah) sedangkan -Total- Liabilitas pada tahun 201-8 (duaribu delapanbelas)adalah Rp 200.436.000.000 (duaratus miliar empatratus --

tigapuluh

enam

juta rupiah);

Total Ekuitas pada tahun 20L9 (duaribu senrlcilanbelas) -adalah Rp 99.43'7 .000.000 (sembilanpuluh sembiran mil-iarempat.ratus tigapuluh tujuh juta rupiah) sedangkan Total-

Ekuitas pada tahun 2018 (duaribu delapanbelas) adalah -Rp 112.625.000.000' (seratus duabelas miliar enamratus -duapuluh lima juta rupiah);
Pendapatan pada tahun 2019 (duaribu semlcilanbelas)

-----

adalah Rp 35.399.000.000 (tigapuluh lima miliar

tigaratus sembilanpuluh senrbilan juta ruplah)

sedangkan-

pendapatan pada tahun 2018 {duaribu delapanbelas} adal-ah

000 (empatpuluh sembilan milia.r ----empatpuluh enam juta rupiah);

Rp

I

4 9 .046.000.

Laba Kotor pada tahun 20i9 (duaribu sembilanbelas) -----

adalah Rp 1-4 .441-.000.000 (empatbelas miliar empatraLus empatpuluh satu juta rupiah) sedangkan Laba Kotor

pada tahun 2018 (duarihu delapanbelas) adalah
Rp 19. 483. 000.000 (sembilanbelas

miliar

empar.ratus

delapanpuluh tiga juta rupiah); ------EBITDA pada
I

tahun 201-9 (duaribu sembilanbelas) adalah. --

Rp 1.480.000.000 (satu

mil-iar empatratus delapanpuluh --

juta rupiah) sedangkan

EBfTDA pada

tahun 2018 (duarrbu *

delapanbelas) adalah Rp 8.192.000.000 (delapan miliar --

RETNO FIERTIYANTI, SH, MH
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se-ratus sembil-anpuluh dua juta rupiah); -------

Laba (rugi) Bersih pada tahun 2019 (duaribu
t

sembilanhelas) adalah Rp (16.730.000.000) (enambelas ----

miliar tujuhratus tigapuluh juta rupiah) sedangkan Laba(rugi) Bersih pada tahun 201-8 (duaribu delapanh,elas)
ada1ah Rp 3.565.000.000

(tiga miliar limaratus enampuluh

lima juta rupiah).
-Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Keuangan Perseroan --

untuk tahun buku 2A19 (duaribu sembilanbel-as) yang berakhir -pada tanggal 3L'L2'20L9 (tigapuluh satu Desember duaribu
senrbiianbeiasj .

--------

-Laporan tersebut diatas salah satu copynya dilekatkan pada --

minuta akta ini
-Dan kemudian dilanjutkan dengan Laporan Tata Kelola
Perusahaan dan Laporan Tanggung Jawab

yang disampaikan oleh Nyonya

HANNA

Sosial dan Lingkungan --

PRISKILLA FSIIARDJA selaku

-

Direktur Perseroan dengan laporan sebagai berikut: ----------4.. I/aporan Peaerapaa Tata
Penerapan

Ke].o].a Perusahai?l

-----

tata kelola perusahaan difokuskan

internalisasi kefirna asas

pada

GCG tGood Cotrporate Governance)

sebagai berikut:

1. Transparansi --Perseroan menyediakan informasi- bagi otoritas dan

pelaku pasar modal secara transparan, tepat r,raktu,

je1as, dan dapat diperbandingkan.
a

Kemandirian ----

Direksi dan Komisaris memiliki

kesempatan berpendapat -'

yang independent dalam setiap keputusan yang diambil. 3. Akuntabi

1

itas

Anggaran dasar Perseroan telah memberi ke;elasan ------

RETNO HERT]YANTI, SH, M}I
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fungsi, pelaksanaan. dan pertanggungjawaban organ
Perseroan.

4. Kewajaran --(e..u*roan rnenerapkan prinslp kesetaraan baik pad.a
I
pemegang saham minoritas maupun mayoritas,
I
serta
I

otoritas pasar modal

I

5.

Pertanggungjarnraban
I
I

I
I

I
I

1".

e"r""roan

-----

mengutamakan kesesuaian pengeior-aan perseroan

terhadap peraturan pe-rundang-undangan yang berraku dan-

Rrinsin-prinsip korporasi yang sehat

tatrrcran trarggruag .rawab Sosi.al. Irilrgkrlg.rrr ___*_
Program CSR (Corporate Social Responsr

bility)

yang

dilakukan perseroan paaa tahun 2o1g (duaribu sembilanbelas)
adal-ah: -------

1.

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

-

Pengiurangan

energi listrik;

Tanggung Jawab Terhadap pengembangan

1,.

Sosial

dan

Kemasyarakatan
Kesempatan

kerja

dengan penqgunan tenaga

Ikut serta dalam pembersihan fasilltas
I

I

l_okali

_____

ibadah

masyarakat;

I

I

I

- Penyaluran donasi dan kegiatan sosiar kemasyarakatanantara lain: pembagian bingkisan bagri masyarakat,
buka bersama anak yatim panti asuhan, sumbangan _____
kambing kurban, pemberian sumbangan panti jompo.

donor darah, pemberian sumbangan natal.
I

13.

--:--

Tanggung Jar+ab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan,

dan Keselamatan Kerja

- Kesetaraan Gender perseroan memberikan kesempatan ---

RET?'IO HERTIYANTI, SH, MH
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kerja dengan tanpa diskrlminasi gender;
- Keselamatan Kerja Perseroan menyediakan perlengkapankeselamatan keria;
Kesehatan Perseroan memberikan fasilitas

obat-obatan-

dan BPJS Kesehatan bagi karyawan; -------

PendidikanlPelatihan Perseroan memberikan -----

fpendidikan/pelatihan kerja bagi seluruh
I

I

karyawan

i ---

Kegiatan Outing Karyawan Outing karyawan dilaksanakan
senaqai bentuk apresiasi Perseroan terhadap karyawan.

I

[".

Lralrcran firgas Peagan*asaa OLeh Dei'ran

l{aclsaris perseroan *-

trerhadap Fengelola:rn Perseroatr
Tugas pengawasan yang

telah dilakukan oleh

Dewan Komisaris

atas pengeloraan Perseroan ddalah berupa pemberian nasihat
dan penciapat serta melakukan pengalrasan t_erhadap jalannyapengu-rusan perusahaan dengan

1. Menelaah dan menyetujui

cara antara iain: -----------

RI(AP (Rencar:.a F,er;a dan

-------

Anggaran Perseroani tahun 2C20 (duaribu duapui-uh) yang-

a

Melakukan pengawasan berkal_a at.as pelaksanaan RKAP
(Rencana

----

Kerja dan Anggaran Perseroan) 2019 (duaribu -*

Melakukan pengawasan melalui

audit operasional serta --

ketaatan terhadap implementasi sistem manajemen yanq -digunakan ol-eh Perseroan;
4. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Tata Kelol_a
Peru*sahaan yang

baik

---

(Good Corporate Governance) dan

--

pelaksanaan manajemen risiko pada perusahaan; --------E

Mel-akukan pengawasan remune-rasi dan nominasi bersama

--

Direksi
|

-oemitcian kami sampaikan Laporan Tata Kelola perusahaan ---------

--!----__

RETNO HERTIYANN, SH, MH
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serta

Tanggung Jawah

Sosial dan Lingkungan Perseroan.

-Laporan tersebut diatas salah satu copynya dilekatkan pad.a --

minuta akta ini

-Selanjutnya Pimpinan
SUSANTO

RapaL mempersil-ahkan kepada Tuan HENGKY-

selaku Komisaris Tndependen Perse-roan untuk

menyarnpaikan laporan mengenai Tugas Pengawasan yang

dilakukan oleh

Dewan

telah ----

Komisaris Perseroan Lerhadap pengelolaan-

Perseroan.

-Tuan

HENGKY SUSANTO

selaku Komisaris fndepencien Perseroan ---

menyampaikan laporan mengenai Tugas Pengawasan yang

dilakukan oleh

Dewan

telah ----

Komisaris Perseroan terhadap pengelolaan-

Perseroah, adalah berupa pemberian nasitrat dan pendapat sertamelakukan pengawasan terhadap jalannya pengu-rusan perusahaan
dengan cara

1.

-

anlara l-ain:

MenelaaLr dan

menyetujui RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran --

Perseroan) tahun 2020 (duaribu duapuluh) yang disusun oleh-

Direksi;
o

Melakukan pengawasan berkala atas pelaksanaan RKAP (Rencana

Kerja dan Anggaran Perse.roan) tahun 20L9 (duaribu
sembilanbelas);
Melakukan pengawasan

melalui audit operasional serta

ketaatan terhadap implementasi sistem manajemen yang
digunakan oleh Perseroan;
4. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang

Baik (eod Corporate Governance) dan ------

pelaksanaan manajemen risiko pada Perseroan;
q

Melakukan pengawasan -remunerasi dan nominasi bersdlrlo

--.----

Direksi
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada paraPemeganq Saham dan kuasanya

untuk mengajukan pertanYaan

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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dan/atau memberikan tanggapan mengenai Agenda Pertama Rapat --

ini.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan./atau --memberikan tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada

-

Rapat untuk: -------

- MenyeLujui Laporan

Tahunan mengenai kegiatan dan

jalannya --

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31,-1,2-2019

serta

(tigapuluh satu

Desember

duaribu sembilanbelas) -

mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian

---

Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----Perseroan unLuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

3I-L2-20L9 (tigapuluh satu Desember duaribu senrlcilanbelas),yang mana berdasarkan Pasal 1-9 ayat 3 Anggaran Dasar

Perseroan, bahwa persetujuan dan pengesahan tersebut juga -*

berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung lawab

sepenuhnya

(acquit et

o'e charge) kepada

-

para anggota Direksi

dan para anggola Dewan Komisaris Perseroan atas tinclakan --pengu-rusan dan pengawasan Perseroan yang

telah dijalankan --

se]ama tahun buku 2oL9 (duaribu sernlcilanbelas) dan

telah ---

dilaporkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usulan

Lersebut dapat disetujui oleh Rapat dan oieh karena tidak ---ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang -menyatakan abstain atas.

usul yang diaj,ukanr: .rflaka dapat

disimpuJ-kan. bahrwa Rapat secara. musyawarah untuk mufakat

dan dengan suara bulat uemutuskaa: ;-------

- Menyetujui Laporan

Tahunan mengenai kegiat.an dan

jalannya --

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31--12-2olg (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas) -

serta

mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian

---

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

3L-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas),yang mana berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar -------

Perseroan, bahwa persetujuan dan pengesahan tersebut juqa --

berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya

-

(acquit et de charge) kepada para anggota Di-reksi

dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan aLas tindakan --pengu.rusan dan pengawasan Perseroan yang

telah dilalankan --

selama t.ahun buku 2019 (duaribu sembilanbelas) dan telah -*-

dilaporkan ol-eh Direksi dan
-Kemudian Rapat
AGEIIDA RAPAT

dlianjutkan

Dewan Komisarj-s Perseroan

dengan:

iqgA_. Persetujuan Peoggrunaan l,aba Bersih

PerseroaD uatuk tahun buku yang

berakhir 31 Dessrber

2019

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini disampaikan oleh penghadap Tuan JOIiAN
SANTOSO

PRASETYO

-

sebagai Direktur Utama Perseroan untuk memberikan ----

penjelasannya sebagai berikut: -------

-Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat
-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekal-ian yang -kami hormati, sehu-bungan denqan penggunaan laba bersih ------Perseroan yang diperoleh selama tahun bulni 201,9 (duaribu

sembilanbelas), dapat kami sampaikan sebagai berikut: --------

-Laba (Rugi) bersih tahun bukr 2019 (duaribu sembilanbelas)
ada].alr sebesar Rp [X5.18?.000.000,-I (eaabelas

ni1iar seratus

delapanpuluh tujub juta rupiab)
-Dikarenakan Perse-roan masih mengalami kerugian maka Pers€roan

tidak

membaqikan

dividen untuk periode tahun ini.

-Demiki-an penjelasan yang kami sampaikan sehubungan dengan
Agenda Kedua Rapat

---

ini, dan selanjutnya penyelenggaraan Rapat-

RETNO FIERTIYANTI, SH, IIIIH
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kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. Terima kasih.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pa-raPemegang Saham dan kuasanya

untuk mengajukan perLanyaan

dan/atau memberikan tanggapan mengenai Agenda Kedua Rapat ini.

-Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/aiaumemberikan tanggapan.

-SeIanlutnya, oleh k a-rena di tahun buku 2079 (duari-bu
sembilanbelas) Perse,rodrt mengalami kerugian dan karenanya ---Perseroan belum dapa t membagikan dividen, maka untuk aqenda -Rapat Kedua ini tida k diperlukan persetujuan lebih lanjut ----

dari Rapat Umum Peme gang

Saham.

-Agenda RapAt Pertam, a dan Kedua tel-ah selesai dan kemudian --di- 1an

j utkan dengan

:

*GENDA RAPAY HEEIC&:

Fers*t*.juar: FeRuajukari .&kuntan Fub3.ik *-*

dan/atau tGator Akuntan Publik untuk tahua bulru yagg berd<bir37.-L2-242A (tig,apuluh satu Desember duaribu duapuluh)

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya
RAHARDJA

HANNA

PRISKILLA

.

--------

selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ---

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalianr -----sehubungan dengan penunjukan akuntan

publik l:agi perse-roan ---

untuk tahun buku 2A2A (duaribu duapuluh), densan merujuk -*--kepada ketentuan undang-undang Nomor: 40 Tahun 2oo7 (duaribu

-

tr-rjuh) tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan bahwa --*-

laporan keuangan suatu perusahaan harus diaudit apabila
perusahaan tersebut merupakan perse.roan terbar-as Lerbuka,
maka

untuk keperluan laporan keuangan perseroan tahun buku ---

2o2o (duaribu duapuluh), diusulkan agar sekiranya Rapat dapat*
menyetujui sebagai berikut: -------

- Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan publik

ARfEF

----

t

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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JAUHARI guna melakukan

audit atas laporan keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal *31--12-2020

(tigapuluh satu

Desember

duaribu duapuluh).

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada DewanI

Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditar -------independen pengganti bilamana akuntan
independen yang

publik/auditor ---

telah dltunjuk tidak dapat melaksanakan-

tugasnya karena sebab/alasan apapun) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna melakukan audit atas laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada -

tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian kuasa kepada --Dewan Komisaris

pembayaran

untuk menentukan besaran dan cara

nilai jasa atau honorarium bagi akuntan

publik/auditor tersebut dengan syarat daa ketentuan

yang

diaaggdp 'baik -ofeh Eerran Komisarisi : ==:-E
-Demik,ian penjelasan. yang kami sampaikan sehubungan dengan
Agenda

---

Ketiga Rapat ini, dan sefanjutnya penyelenggaraan

Rapat kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat
Terima kasih.

-selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
Pemegang Saham dan kuasan]ra

kepada pa-ra-

untuk mengajukan pertanyaan

dan/a tau memberikan tanggapan mengenai A_oenda Ketiga Rapat ---

ini.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan,/atau --memberikan tanggapan kemudian Pimpinan Rapat menanyakan
kepada Rapat apakah

------

usul yang diajukan dapat diset.ujui oleh --

Rapat secara musyawarah untuk mufakat

----.----

-Oleh karena tidak ada

tidak --

maupun yang menyatakan

abstain atas usul yang diaiukan,

usul yang diajukan untuk

Agenda Keenpat Rapat sebagaimana

setuju
maka

Pemegang Saham yang menyatakan

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara
musyawa.rah

untuk mufakat

memrtuslrEra

nealetujui : -------

-

dan Rapat dengan sua-ra

Menunjuk Akuntan Pub1ik/Kantor Akuntan
guna melakukan

Publik

bulat

ARIEF JAUHARf-

audit aias laporan keuangan Perseroan untuk -

tahun buku yang berakhir pada tanggal 3L-L2-2O2O (tigapuluh-

satu Desember duaribu duapuluh).
| - eenaelegasian wewenang dan pemberian kuasa t<epacia Dewan ---I

Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen -

pengganti bilamana akuntan publik/auditor inc3ependen yang --

telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karerra ---sebab,/alaSan apapun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
guna melakukan auclit

--

atai fap.oran keuangan Perseroan untuk *

tahun buku yang berakhir pada tanggal 3L-12-2020 (tigapuluh-

satu Desember duaribu duapuluh), dan pemberian kuasa kepadaDewan Komisaris

untuk menentukan besaran dan cara pembayaran

nilai jasa atau honorarium bagi akuntan pubiik/auditor
tersebut dengan syarat
oleh

dan -ketentuan yang dianggap

baik ----

Derran Komisaris.

-Agenda Rapat Ketiga telah selesai kemudian Rapat dilanjutkan-

dengan: -------

eqqq4_@4EEl{P4q_l Penetapaa Remuaerasi bagi aaggeta

Kmisaris da! Diretcsi Perseroaa untuk tahua

ZO2O

Derraa-

(duariSu

----

duapulutr).

-Pimpinan Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut: ---*Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalian, -----sehubungan dengan remunerasi bagi- anggota Dewan Komisaris dan-

Direksi Perseroan, setelah kami membahasnya dal_am Deiaan
Komisari-s, maka kami mengajukan usulan kepada Rapat untuk ---dapat memberikan pe-rsetujuan alas pendelegasian atau

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
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pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan -*

qajilhonorari-um dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2020 (duaribu duapuluh), dengan tetap -memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar perseroarr, yang -------

berlaku surut sejak tanggal 01-0]--2020 (satu Januari duaribu duapuluh).

*selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pa-raPemegang Saham dan kuasanya

untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan tanggapan mengenai Agencia

Keenam

Rapai ---

ini.
-O1eh karena tj_dak ada yang mengajukan pertanliaan danlatau --memberikan tanqgapan kemudian pimpinan Rapat menanyakan
kepada Rapat apakah

------

usul yang diajukan dapat disetujui oleh --

Rapat secara musyawarah untuk mufakat

-Sesuai denEan Tata Tertib Rapat, karena tidak tercapai
mufakat., maka selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara ----

untuk memutuskan usul yang diajukan atas Agenda Keempat ----*-

-Hasil

Pemungutan suara untuk Agenda Keenam Rapat

ini adalah -

sebagai berikut: -------

= Para penegang

saham yang menyatakan

tidak setuju sebanyak --

5.000: (1im6ribu) saham atau,0, 0005249.

I.

Para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak

954.113.300 (sembilanratus Iimapuluh empat juta seratus ----

tigabelas ribu tigaratusf

saham

atau

99t999476q6.

-Dengan jumlah suara

setuju sebanyak 954.11-3.300 ---(sembilanratus limapuluh empat juta seratus t.igahelas ribr:. ---

tigaratus)

saham aLau 99r99947 68 maka

MaLa Acara Rapat Keempat

usulan keputusan untuk -

telah disetului dengan kelenLuan ----

kuorum yang berlaku dan Rapat

mrtuskaa:

RETNO HERTIYANTI, SH, IHH
NOTARIS KOTA SEIVIARANG

Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada --Dewan Komi-saris

untuk meneLapkan gaji/honorarium danlatau --

tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun ZO2A --

(duaribu duapuluh), dengan tetap memperhatikan ketentuan --Anggaran Dasar Perseroan, yang

berlaku surut. sejak tanggal -

01--01-2020 (satu Januari- duaribu duapuluh)
-Agenda Rapat Keenpat

.

tel-ah selesai dan terakhir diianiutkan -

dengan:
AGCHD*. RAPA1IT

peaawaraa

I{EI+,sEi Iraporan

realisasi

pengguBaa.r dana

rele IPO ll,Ditial fubLic Offeriag:l

-Pir-npinan Rapat mempersilahkan kepada
menyampaikaii

.

Direksi perseroan untuk
public ---

realisasi penggunaan dana rpo (rnitial

offering) dan kemudian ruan
Direktur utama Perseroan

JoHAN PRASETYO sANToso

selaku ----

menyampaikan penjelasarlnya, sebagai

-

berikut: ----------*;---Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham seralian yang -kami hormati, sehubungan dengan realisasi penggunaan dana rpo,

dapat kami sampaikan bahwa jumlah totar dana yang diperoteh --

dari IPO Perse-roan adalah sebesar Rp 59.500.000.000,
(limapuluh delapan miliar limaratus juta ruplah), dan biaya -rPo actalah sebesar Fp 3 . 410. 55 0. 000, - (tiga mi]iar empatratussepuluh juta limaratus limapuluh ribu rupiah).

-Oleh karenanya, sisa dana hasil fpO adalah sebesar ----Rp 55.089.450.000,- (limapuluh

lima miliar delapanpuluh

sembilan juta empatratus limapuluh ribu rupiah).

-Per tanggal 30-05-2019 (tigapuluh Juni duaribu sembilanbelas)
sisa dana hasil IPO sebesar Rp 55.089.450.000,* (limapuluh --:
lima miliar delapanpuluh sembifan juta empatratus
limapuruh ribu rupiah) telah dipergunakan r:ntuk keperluan ---modal kerja

RETNO HERTNTANTI, SH, MH
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-Pelaporan aLas realisasi penggunaan dana fPO diatas sudah --kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE fDX pada Langgal 3-07-2019 (tiga Jufi duaribu sembilanbel-as)
dengan

surat Nomor: 030/Corsec/06/L9.

-Demikian penjelasan yang kami sampaikan sehuhunqan dengan --Agenda Kelima Rapat

ini, dan sel-anjutnya

penyelengga-raan

Rapat. kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat

Terima kasih
-Mengingat Agenda Rapat Kedua bersif,at laporan, maka untuk --mata aca.ra ini tidak diperlukan tanya jawab maupun pemungutansuara

-Oleh karena

semua yang

hadlr telah menyetujur dan Rapat

secara musyawarah untuk mufakat menyetujui dan memutuskan ---sebagai berikut: *------

- Menlretujui Laporan

Tahunan mengenai kegiatan dan

jalannya --

Petseroan untuk tahun buku yang ]:erakhir pada tarrggal

3L-L2-2Otg (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas) *

serta

mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian

-*-

Perseroan dan Laporan Tugas Pengar+asan Dewan Komisari-q ----Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

3L-L2-20L9 {tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas), yang mana berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar
Perse.roan, bahwa persetujuan dan pengesahan tersebut juga --

berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (acgurt

-

et de charge) kepada para anggota Direksi

dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas trndakarl ---

telah dijaiankan -selama tahun buku 2}1rg (duaribu sembilanbelas) dan telah *--

pengu-rusan dan pengawasan Perseroan yang

dilaporkan oleh Direksi dan

De',san

Komisaris Persercan

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
!

II.

AffiNDJB. KEDUA.

-Dikarenakan perseroan masih mengalami kerugian

maka

Perseroan tidak membagikan dividen untuk periocie tahun ini.

3TI.

"&GEI{DA ?{ETTGA.

Menyetuj ui

:

Menunjuk Akuntan publik/Kantor Akuntan

publik

AF,IEF JAUHARI_

guna melakukan

audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l-r2-2a20 (tigapuluh-

satu Desember duaribu duapuluh).
Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan -*-Komisaris untuk menunjuk akuntan publik./auditor independen -

t-

pengganti' bilamana akuntan publik/auditor i_ndependen yang --

telah ditunjuk tidak dapat

meiraksanakan tugasnya karena

*---

sebab/arasan apapun) sesuai dengan ketentuan yang berl_aku -guna melakukan audit. atas laporan keuangan perseroan untuk

-

tahun buku yang berakhir pada tanggar 3L-L2-2020 (tigapuluh-

satu Desember duarihru duapuluh), dan pemberian kuasa kepadaDewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran

nilai jasa atau honorarium bagi akuntan publiklauditor
tersebut dengan syarat" dan ketentuan yang dianggap baik
oleh

fii.

_-__

Dewan Komisar.is

R€E}4D.S KEST{FAry.

Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada --Dewan Komisaris untuk menetapkan gajilhonorarium dan/atau
-tunjangan bagi anggota Direksi perseroan untuk tahun 2o2o
-(duaribu duapuluh), dengan tetap memperhatikan ketentuan
--Anggaran Dasar perseroan, ]rang berlaku surut sejak tanggal !
01-01-2020 {satu Januari duaribu duapuluh).
V,

AGENDA KE.LII,IA.

-Perseroan melaporkan, antara lain, mengenai hal-hal berikut -

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEIVIARANG

ini:
-

--*-:---

sehubungan dengan

realisasi

penggunaan dana

rpo,

bahwa

jumlah total dana yang diperoJ.eh dari fpo perseroart ada)ah sebesar Rp 58.500.000.000,- (limapuluh delapan miliar -*----

limaratus juta ruplah), dan biaya IpO adalah

--*---Rp 3.410.550.000,- (tiga miliar empalratus sepuluh juta ---sebesa-r

limaratus limapuluh ribu rupiah)
Sisa dana hasil IPO adalah sebesar Rp 55.099.450.000r- ----(limapuluh lima miliar delapanpuluh sembilan juta empatratus
limapuluh ribu rupiah)

Per tanggal 30-06-2Di-9 (tigapuluh Juni duaribu
sembilanbelas) sisa dana hasil IpO sebesar ---Rp 55.089.450.000,

- (1i-mapuluh l-ima miliar delapanpuluh ----

sembilan juta empatratus limapuluh ribu rupiah) telah
dipergunakan untuk keperluan modal kerja

Pelaporan atas realisasi penggunaan dana rpo tersebut diatas
sudah disampaikan
Keuangan

melalui

oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa ------

SPE IDX pada Langgat

3-07-2019 (tiga

Juli duaribu sembllanbelas) dengan surat Nomor: ------0301Cors ec/ A6/ L9 .

-Karena sel-uruh agenda Rapat sudah dibahas dan diputuskan ---*

serta tidak ada lagi har-hal yang diajukan untuk dibicarakan dalam Rapat ini, maka dengan ini Rapat memberikan kuasa --*--kepada

Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

menyatakan dan menegaskan kembali dalarn suatu akta Notaris,

dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris *------dimanapun

juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaen-

denqan hal-

tersebut serta menandatanqaninya

sehubungan dengan-

hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan *-ataupun men*ceritahukan kepada pihak yang berwenang serta

RETNO HERTTYANTI, SH, MH
NOTA R IS KOTA SEMARAI'JG

melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan -

Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini
kepada pihak yang ber-wenang serta melakukan penrberltahuan

----

ataupengumumanyangdiper1ukansatudan1ainha1tanpa

dikecualikan, sesuai dengan peratulan perundang-undangan yangberlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
-Akhirnya Pimpinan Rapat menyampaikan, dikarenakan seluruh --ag.enda Rapat telah sel-esai dibahas dan oleh karena itu tidak ada lagi yang hendak dibicarakan, maka Rapat
Saham Tahunan Perseroan Terfuatas

PT.

umum Pemegarrg

---

KOTA SATU PBOPERTI Tbk,

yang cliaciakan pada hari Jumat, tanggal 26-06-2A20 (duapuluh -enam

Juni duaribu duapuluh) ditutup pada pukul

:-.1-.24 WIB

-----

{sebelas lebih duapuluh empat m€nit Waktu Indonesj-a Barat). --Maka saya, Notaris membuat Berita Acara ini untuk -----dipergunakan dimana perl-u.

*Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka domisiliumum

yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera

Pengadilan-Negeri Semarang di Kota Semarang
-Bahwa para penghadap menjamin,kebeoaran'.

-keaslian dan -------

kelengkapan:

a. identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ---ini sesuai tanda pengenal yang disarnpaikan kepada saya ---*
Notaris dan bertanggung jawah sepenuhnya atas
t-areal-rrrl
LLr JUvu

ha1

L,

b. sel-uruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa
ada yang dikecualikan;

se1uruh keLerangan yang diberikan dan sebagai ciasar ------r-

dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikani
-sehingga apabila dikemudian hari sejak dibuat

dan

ditandatangani akta ini t.imbul sengketa dengan nama dan dalam-

RETNO HERTIYANTI, SH, i'IH
NOTARIS KOTA SEMARANG

bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka pa-ra pihak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan --

dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia

menanggung

risil:o

yang timbul dan dengan ini pa-ra penghadap membebaskan Notarisdan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikur baik sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena

sengketa tersel:ut

-:-r---'--

DEMIKUf,itLAIt .AKIA

f$X --*-

-DibuaL sebagai minuLa dan dilangsungkarr di Sema-rang, pada

hari, tanggal dan waktu tersebut pada awal akta i-ni

dengan

dihadlri oleh : ------1. ltl'oryra

RISKA AERIINA, Ah].j.

lradira, lahir d.i Semarang, pada -

tanggal 01-04-1-991 (satu April seribu sembilanralus
sembilanpuluh satu), Warga Negara Indonesi-a. bertempat ---*

tinggal di Kota Semarang, Lamongan Tengah IV/l,

Rukun

---

Tetangga 005, Rukun Warga 00i-, Kelurahan Bendan Ngisor,
Kecamatan Gajah Mungkur, pemegang

Kartu Tanda penduduk ----

Nomor: 3314094104910002; -------

lr.

Nona rJrNA sttABRrNA, sarjEraa Hut<rn,

I

lrtagister t(eaotariataD, --

lahir di Semarang, pada tanggal 30-11-1993 (tigapuluh ---Nopember

seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga),

Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang,

Jalan Candisari, Rukun Tetangga 003, Rukun Wa,.rga 004,
Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor:
keduanya pegawai kantor

J37415701_1930002;

Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Sete1ahsayd'Notarismembacakanaktainikepaciapara
penghadap dan

saksi-saksi,

maka segera

para peng'hadap,

saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini
-Dilanggungkan dengan tanpa perubahan apapun

--

-Minuta akta ini telah
ditandatangani sebagaimana mestinya

-Diberikan sebagai fll&INAliI yang sama bunyinya

Hotaris di Kata

gefirarang

sH,

MII

