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Notaris Kota Jakarta Utara

dengan ini menerangkan:

.Bahwa PT BUMI TE(NOI(uLTUM UNGGUL Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi
Jakarta selatan ('Perseroan") tetah menyetenesarakan Rapat Umum Pemegane Saha6

.rL. Mayjend. 0.. Panjaitan kavlins 2

Pukut 10.20 sampai denqan 11.09 w 3

1.

1.

1. Peueiujuan Laporan Pe6eroan Tahun 2019 termasuk di

datamnya Laporan kegiatan usaha Pe6erci, Laporan

Pengawasan Dewan &misaris dan Pengesahan Laporan Xeuangan

Pemeroan yang berakhir pada tanggal ll Desember 2019, *rta
pemberian petunasai dai pembebasan tansgung jawab

sepenuhnya (o.quit et de chorget kepada Direksi dan oewan

Komisaris atas tindakan pensawasan yang djlakukan dalam tahun

buku ya ng berakht pad a tangga t 31 Desember2019;

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan

Keuangan PeEeroan untlk tahun buku 2020 dan memberikan

wewenanc keOada Dneksi Lntuk menetaDkan honorarilm serta

Penetapan remuerasi dan tlnjangan anggota Direksi dai Dewan

Komisaris PeBeroan untukTahln 2020 dan 2021;

Perubahan dan pengangkatan anggota oneksi dan Dewa.
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Kehadlran Oewan KomGarls Dan Direksl
Rap.t dihadiri oleh Dewan Komis.ris dan oireksi:
Dewan Xomisans

Direksi

Jomlah Saham Yang Hadr Pada Saat Rapat
. Rapat dihadin oGh pemegang saham dan/aiau kuasa pemegang saham yang

seluruhnya mewakili 27.052,868.500 saham yang merupakan 58,4589 dari selutuh
jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yan8 telah dikellarkan oteh

l,lekanitme PeEambilan kputlsan Rapat
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegane saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
menbenkan ranggapan/pe.dapat. Setebh tidak ada Lagi penanyaa., iansgapan/
pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan

keputusan yang ditakukan berdasa*an musyawarah untuk mulakat dan/atau
pemungutan suara dengan menqgunakan kartu slara mengingat terdapat suara tidak
setuju dah para penegang saham.

Pengajuan Pertanyaan Dan Tang&pan Dalam Setiap Ait ta ac.ra Rap.t
Dalan Rapat terdapat 1 (satu) orans pemegang saham yans mengajukan pertanyaan
pada mata acara pertama Rapat,

F. Hanl Pemongutan Suar. untuk Seti.p Aitata Adra Rapat
r Selutuh keputusan Rapat diambil b€rdasarkan musyawarah mufakat kelali mata

acara rapat keempat diambil melalui pemungutan suara, de4an hasil *ba8ai

27.012.353.500 (100%)

27.052.363.500 27 052.363.500 (100%)

3 27.052.363.500 27 052 868.500 (1001)

96 041.800 26.956 824.700 (4q,6.45*)

ffr-D
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l4enyetujli dan mengesahkan Laporan Tahunanj Neraca dan Pe.hitungan Laba Rugi

Pe6eroan untlk tahun buku yang berakhir pada l1 Desember 2019 yang telah
diaudit oleh Kanior Akuntan Publik Kanaka Pu.adiredja, suhartono densan opini
wajar datam semua hal yang material sebagaimana tercantum datam Laporan
Auditor ndependen Nomr: R.049/1.0154/AU-1/041O5a4-1 I 1 l\ l2A1A, 6rEAa\ 29
Mei 2020, sekalieus memberikan petunasan dan pembebasan tanegung jawab
sepenuhnya (o.g!it et de .hdrge) kepada Dteksi ian Dewan Komisaris atas
tlndakan pensurusan dan pengawasan yang tetah lijalankan untuk tahun buku yais
berakhir pada l1 De*mber 2019, sejauh tlndakan-tindakan teBebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang beBangkutan,

A/cmberik n kuae dan wewenans kepada Dewan Komisaris PeEeroan untuk menunjuk
kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otohtas Jan Keuangan yans akan
mengaudit Laporan Keuanqan Peceroan untuk tahun buku yang berakhn pada tanggat
ll Desember 2020 serta membenkan wewenang kepada Dewan Komisans PeEeroan
untuk menetapkan honorarium dan pe6yaratan tain penunjukkainya.

l. Menyetujui pelifrpahan wewenans kepada Rapat Dewan Komisaris Peueroan
untuk menentukan besa.nyajumtah gaji dan tunjanean tainnya dari para anggota
Dneki Perseroan untuk buku 20201

2, Pe.etapan gaji dan/atau tunjangan lain basi seluruh arysota Direksi dan Dewan
Komisaris Pe6eroan untuk buku 2020 vane secara keseluruhan adalah sebesar
Rp.1.200.000.000,. Gatu mitiar dla ratus juta ruplah) (sebetum dipotone pajak)
sampal akhn 2020 serta sekalicus melimpahkan wewenang kepada Pemegang
Saham Mayoritas/LJtama Petseroan untuk memutuskan peEalokasian gaji dan
tunjanean lajnnya baei masins'masins anggota Dewan Komisaris dari juhlah
total te6ebut dengan memperhatikan rekomendasi Komlte Romunerasi dan

1. Memberhentikan deryan hormat seluruh angcota Dewan &misaris dan Dneksi
Pe6eroan serta menerima baik pengunduran dni Bapak EDY sUwARNo, lbu
YENNY SUTANTO dan Bapak CINAWAN ANGK WBAWA dari jabatannya masing-
masing selaku Komisaris Utama, tumisaris dan Konisans ndependen Pe6eroan
serta lbu ANNE PATRICIA SUTANTo, Sapak ARI SUTAMTO dan bu NANING

WAHYUNINGS H dari jabatannya masing-maring selaku Dnektur Utama dan
Direktur Pe6eroan terhitunc sejakditutupnya Rapat dengan disertai ucapan
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ierjma kasih aan penghargaan yang setinggitingSinya atas jasa dan kontribusi
nereka kepada Petseroan;

2.lrenunjuk dan menganekat lbu ANNE pATRCIASUTANTO setaku Komisaris Utama,
bu NANING WAHYUN NGSIH selaku Komisaris ndependen dan Bapak DHANNY

CAHYAD setaku oir-.ktur LJtama seda BapakWLSON selaku Dnektur untuk masa
jabatan terhitung sejak diiutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemecanc Saham Tahunan Petseroai pada tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiea), sehinssa untuk selaniutnva susunan Dewan (omisaris dai Dneksi

l. Memberikan wewenans dan kuaq kepada Direksi Petseroan, deisan hak
substitusi Lntuk melakukan segala tindakan sehubunsan densan pemberhentian
dan pensaEkatan arusota Dewan Komisaris dan Dneksi Peueroan sebaeaimana
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan serta menandaianeani akta di hadapan notaris, dan
memberitahukan kepada pihakyang beMenans serta melakukan sesata tjndakan
yang dipenukan sesuai ketentuan peraturan perlndans.undanean yans berlaku.

Pe6eroan sebagai berikut:

DIREKSI

IbU ANNE PATRIC A SUTANTO

lbu NANINC WAHYUNINGSIH

Jakarta,l4&ustus 2020

'Bahwa riel6h hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, rercanium dalam
Akta Berita Acara Rapat Umuh Pemqang Saham Tahunan nomor l4 tertaEgat 14 Agustus
2020, yangseturuh minuta aktanyadibu6i oteh saya, Nota.s.

Dehikian surai keteranean inidibuat, lntuk dapatdipersunakan sebaeaimana mestinya.


