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	koreksiText: 
	top: Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.DIR.WG.1144/2019 tanggal 27 Februari 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham  yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 sebagai berikut : 
	tahunan: Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.820.118.797 saham atau 81,7 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
	hasilRups: Mata Acara Rapat Pertama :1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00052/2.1030/AU.1/03/0572-1/1/II/2019 tanggal 22-02-2019 (dua puluh dua Februari dua ribu sembilan belas) dengan pendapat ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œWajar Dalam Semua Hal YangMaterialÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬? serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan danpengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam bukulaporan Perseroan kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.Mata Acara Rapat Kedua:1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) sebesar Rp.444.249.373.293,- (empat ratus empatpuluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:a. Sebesar lebih kurang 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih atau senilai Rp 133.280.528.000 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribuRupiah) ditetapkan sebagai dividen tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).b. Sebesar lebih kurang 5% (lima persen) dari laba bersih atau senilai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70Undang-Undang Perseroan Terbatas.c. Sebesar lebih kurang 65% (enam puluh lima persen) dari laba bersih atau senilai Rp 290.968.845.293 (dua ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratusempat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan mengenai tata cara pembagian Dividen tunai termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham sesuai POJK 32/2014 Pasal 34Ayat 1 huruf I juncto Pasal 36.Mata Acara Rapat Ketiga:Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk:1. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit, Out of Pocket Expenses (OPE) dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit.3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atasLaporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit dan Out Of PocketExpenses (OPE).1. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), serta menetapkan honorarium,tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuktahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun2017 (KBLI 2017) dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, serta Pasal 4 ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22,Pasal 23, pasal 25.2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perseroan untuk melakukan penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturandan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut juga dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalamsuatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukansegala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak satupun yang dikecualikan.Mata Acara Rapat Ketujuh:1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:a. Tuan MUDJIADI sebagai Komisarisb. Tuan GANDIRA GUTAWA sebagai Komisarisc. Tuan WIDHI PUDJIYONO sebagai Direktur Operasi 1d. Tuan ABIPRAYADI RIYANTO sebagai Direktur Keuanganterhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris danAnggota Direksi Perseroan.2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:a. Tuan YULIANTO sebagai Komisarisb. Tuan RIDWAN ABDUL MUTHALIB sebagai Komisarisc. Tuan RUDI HARTONO sebagai Direktur Operasi 1d. Tuan SYAILENDRA OGAN sebagai Direktur Keuanganpengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejakpengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 (lima) Tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktu-waktu.3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi:DEWAN KOMISARIS:a. Tuan DESTIAWAN SOEWARDJONO sebagai Komisaris Utama;b. Tuan ADJI FIRMANTORO sebagai Komisaris Independen;c. Nyonya DINI YULIANTI sebagai Komisaris Independen;d. Tuan RIDWAN ABDUL MUTHALIB sebagai Komisaris;e. Tuan YULIANTO sebagai Komisaris;DIREKSI:a. Tuan NARIMAN PRASETYO sebagai Direktur Utama;b. Tuan NUR AL FATA sebagai Direktur Human Capital, Investasi Dan Pengembangan;c. Tuan RUDI HARTONO sebagai Direktur Operasi 1;d. Tuan DJAKA NUGRAHA sebagai Direktur Operasi 2;e. Tuan SYAILENDRA OGAN sebagai Direktur Keuangan;
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