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elas lewat empat belas menit) Waktu Indonesia
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*Saya, DESI,IAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora t

Notaris berkedudukan dr Kota Administrasi Jakarta

Utara dengan wilayah ;abatan seluruh wilayah Daerah--

Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri ol-eh saksl ---

sai si yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya

t,.: ji sebur kon pada b.gi an a kh-r akr a i n i :

TEKNOKULTITRA UNGGIIL Ibk, berkedudukan di Kota

Admlnistrasi Jakarta Selatan, yang perubahan seiur;::

angqaran dasarnya dafam rangka pemasyarakatan saham --

termuat dan telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia tertanggal dua puluh enam Desember

dua ribu tiga (26-L2-2AA3) nomor 103, Tambahan

nomor 1225A/2A03, anggaran dasar mana kemudian telah

beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir bert"::*-,

turut termuat dan telah diumumkan dalam:

,'d

"s

--Berita Negara Republik Indonesia tertanggal

November dua ribu dua belas (9-11-201-2) nomor

sembilan

on

Tambahan nomor 66L43/2a72;

--Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua

puluh tujuh Juni dua ribu empat belas (21-6-2414)

nomor 51, Tambahan nomor 5334/z/ZO:-q;

i

-" as per ni nraan Direksj persel oan terbatas PT BUMI
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--Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan  

belas September dua ribu tujuh belas (19-9-2017) ------  

nomor 75, Tambahan nomor 35708/2017; ------------------  

--Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan  

Agustus dua ribu enam belas (9-8-2016) nomor 63, ------  

Tambahan nomor 71035/2016; ----------------------------  

--Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga ----  

puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas (31-10-2017) --  

nomor 87, Tambahan nomor 2313/L/2017; -----------------  

--Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga ----  

puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas (31-10-2017) --  

nomor 87, Tambahan nomor 2314/L/2017; -----------------  

--Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua -----  

puluh dua November dua ribu sembilan belas ------------  

(22-11-2019) nomor 94, Tambahan nomor 45282/2019; -----  

--Susunan anggota Direksi Perseroan yang terakhir -----  

termuat dalam akta tertanggal sebelas September -------  

dua ribu dua puluh (11-9-2020) nomor 29, yang minuta --  

aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris, dan ----------  

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima 

dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --  

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ------  

Indonesia tertanggal delapan Oktober dua ribu dua -----  

puluh (8-10-2020) nomor AHU-AH.01.03-0396089; ---------  

--Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ------  

terakhir termuat dalam akta tertanggal delapan belas --  

Desember dua ribu dua puluh (18-12-2020) nomor 56, ----  

yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris, --  

dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah ------  

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -----  
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Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---  

Republik Indonesia tertanggal enam Januari dua ribu ---  

dua  puluh satu (6-1-2021) nomor AHU-AH.01.03-0005100; -  

(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”). --------------  

-Berada di Gedung Meta Epsi, Jalan Mayor Jenderal -----  

Donald Isaac Panjaitan Kavling 2, Kota Administrasi ---  

Jakarta Timur 13350, untuk membuat Berita Acara dari --  

semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang ------  

Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut -------  

“Rapat”),  yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan --  

tempat tersebut di atas. ------------------------------  

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir ----  

di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi --  

saksi yang sama: --------------------------------------  

1. Nyonya ANNE PATRICIA SUTANTO, lahir di Solo, pada --  

tanggal dua puluh delapan Oktober seribu sembilan --  

ratus tujuh puluh dua (28-10-1972), Warga Negara ---  

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---  

Jalan Simprug Golf 17/D.3, Rukun Tetangga 004, -----  

Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, ---------  

Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi --------  

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ------  

Nomor Induk Kependudukan 3174056810720006; ---------  

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  

dalam jabatannya selaku Komisaris Utama ------------  

Perseroan; -----------------------------------------  

2. Tuan SEBASTIANUS TEGUH SANJAYA, lahir di Semarang, -  

pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus ----  

tujuh puluh enam (10-6-1976), Warga Negara ---------  
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Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---  

Jalan Tanah Mas G-49, Rukun Tetangga 004, Rukun ----  

Warga 001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan ---------  

Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, -------  

pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ------  

Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk ----------  

Kependudukan 3175021006760016; ---------------------  

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  

dalam jabatannya selaku Komisaris Independen -------  

Perseroan; -----------------------------------------  

3. Tuan DHANNY CAHYADI, lahir di Jakarta, pada tanggal  

sebelas Januari seribu sembilan ratus enam puluh ---  

delapan (11-1-1968), Warga Negara Indonesia, -------  

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen ----  

Bellezza Tower Versailles Unit 26 VS1, Rukun -------  

Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol ----  

Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi -  

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ------  

Nomor Induk Kependudukan 3172011101680004; ---------  

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  

dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; --  

4. Tuan WILSON, lahir di Medan, pada tanggal dua ------  

puluh enam Februari seribu sembilan ratus delapan --  

puluh tiga (26-2-1983), Warga Negara Indonesia, ----  

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pluit --------  

Karang Permai II Blok P.9.U/7, Rukun Tetangga 008, -  

Rukun Warga 015, Kelurahan Pluit, Kecamatan --------  

Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, ------  

pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ------  
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Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk ----------  

Kependudukan 3172012602830010; ---------------------  

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  

dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; --------  

5. Nona SAFPUTRI INDAH SARI, lahir di Jakarta, pada ---  

tanggal satu Maret seribu sembilan ratus sembilan --  

puluh tujuh (1-3-1997), Warga Negara Indonesia, ----  

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung ------  

Srengseng, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, ----  

Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, ----  

Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang --------  

Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus --------  

Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan ----  

3174094103971001; ----------------------------------  

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  

berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat -----  

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Teknokultura  

Unggul Tbk ("Perseroan") Tanggal 9 (sembilan) ------  

Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang -------  

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, -------  

tertanggal enam Agustus dua ribu dua puluh satu ----  

(6-8-2021), yang aslinya dilekatkan pada minuta ----  

akta ini, selaku kuasa dari tuan KAHAR ANWAR, ------  

lahir di Rantau Prapat, pada tanggal tujuh belas ---  

Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan --  

(17-2-1968), Warga Negara Indonesia, swasta, -------  

bertempat tinggal di Jakarta, Kondominium Taman ----  

Anggrek Tower 7-33 G, Rukun Tetangga 007, Rukun ----  

Warga 007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, --------  

Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi -----  
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Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -------  

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ------  

Nomor Induk Kependudukan 3173021702680001, ---------  

-yang diwakili dalam kedudukannya selaku authorized  

signatory (penandatangan yang berwenang) dari ------  

EVISSA INVESTMENTS LIMITED, suatu perseroan yang ---  

didirikan menurut hukum dan peraturan perundang ----  

undangan yang berlaku di British Virgin Islands,  

yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, -  

dari dan dengan demikian sah bertindak untuk dan ---  

atas nama GOLDEN HARVEST COCOA LTD, suatu perseroan  

yang didirikan menurut hukum dan peraturan ---------  

perundang-undangan yang berlaku di British Virgin --  

Islands, berkedudukan dan berkantor di Vistra ------  

Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, --------  

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands,  

perseroan mana yang dalam hal ini diwakilinya ------  

dalam kedudukannya selaku pemegang dan pemilik -----  

18.747.528.400 (delapan belas miliar tujuh ratus ---  

empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh --------  

delapan ribu empat ratus) saham dalam Perseroan. ---  

8. MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik ------------  

4.672.274.020 (empat miliar enam ratus tujuh -------  

puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu ----  

dua puluh) saham dalam Perseroan; ------------------  

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, ---  

Notaris, oleh 2 (dua) orang teman penghadap lainnya. --  

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---  

kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan ------  

tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, -  
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dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. ---  

-Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara terlebih --------  

dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan ----  

terima kasih kepada Para Pemegang Saham dan Para ------  

Kuasa Pemegang Saham serta para undangan yang ---------  

telah memenuhi undangan Perseroan untuk menghadiri ----  

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan --------  

yang diadakan pada hari Senin, tanggal sembilan -------  

Agustus dua ribu dua puluh satu (9-8-2021). -----------  

-Selanjutnya Pembawa Acara juga memperkenalkan --------  

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan,  

Akuntan Publik, Biro Administrasi Efek serta ----------  

Notaris yang hadir dalam Rapat. -----------------------  

-Pembawa Acara menginformasikan bahwa mengenai Tata ---  

Tertib yang akan dipergunakan dalam Rapat ada dalam ---  

bahan mata acara Rapat yang telah dibagikan kepada ----  

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sebelum --  

memasuki ruangan Rapat, namun guna memenuhi ketentuan -  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020  

tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum --------  

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya --  

disingkat ”POJK Nomor 15/2020”), Pembawa Acara --------  

membacakan tata tertib Rapat sebelum Rapat dibuka -----  

sebagai berikut: --------------------------------------  

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -  

2. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar -------  

Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang --------  

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ---  

Komisaris. -----------------------------------------  

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir  
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atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang -  

anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam --  

hal semua anggota Direksi tidak hadir atau ---------  

berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang -----  

Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari ----  

dan oleh peserta Rapat. ----------------------------  

3. Kourum Rapat ---------------------------------------  

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Anggaran -----  

Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan ---  

keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang -----  

saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit ---  

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ------  

saham dengan hak suara yang sah. -------------------  

4. Mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara ----  

berkesinambungan. ----------------------------------  

5. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, -----  

Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada ---  

Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk ------------  

mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran ---  

sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal -----  

yang berhubungan dengan acara Rapat yang -----------  

dibicarakan. ---------------------------------------  

6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat ------  

hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau --------  

Kuasanya yang sah namanya tercatat dalam Daftar ----  

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal lima belas ---  

Juli dua ribu dua puluh satu (15-7-2021), pukul ----  

16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. ----------  

7. a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan -------  

pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi ---------  
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formulir pertanyaan yang dibagikan oleh petugas -  

Perseroan. Petugas kami akan mengumpulkan -------  

formulir yang sudah diisi oleh penanya dengan ---  

mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki ---  

atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, -----  

kemudian petugas kami tersebut akan -------------  

menyerahkannya kepada Pemimpin Rapat. -----------  

b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, --  

Pemimpin Rapat akan menjawab atau menanggapinya.  

c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan --  

yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.  

8. Hak Suara ------------------------------------------  

a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang --------  

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----  

Perseroan pada tanggal lima belas Juli dua ------  

ribu dua puluh satu (15-7-2021) atau kuasanya ---  

yang berhak untuk mengeluarkan suara. -----------  

b. Tiap-tiap Saham memberikan hak kepada -----------  

pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. --  

9. Keputusan Rapat ------------------------------------  

a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah  

untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat -  

tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan --  

suara. ------------------------------------------  

b. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Anggaran --  

Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil ------  

keputusan-keputusan yang sah jika disetujui -----  

oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili -  

lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari -------  

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----  
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hadir dalam Rapat. ------------------------------  

c. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Anggaran --------  

Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak ------  

suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang ------  

Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) --  

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----  

suara mayoritas Pemegang Saham yang -------------  

mengeluarkan  suara. ----------------------------  

-Selanjutnya, Pembawa Acara Rapat menyampaikan bahwa --  

berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran ------  

Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah -------  

seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----  

Dewan Komisaris Perseroan. Pembawa Acara kemudian -----  

mempersilahkan dengan hormat Ibu ANNE PATRICIA --------  

SUTANTO tersebut selaku Komisaris Utama yang ----------  

ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk ---------  

membuka dan memimpin Rapat Perseroan selaku Pemimpin --  

Rapat. ------------------------------------------------  

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal ------  

sebagai berikut: --------------------------------------  

---Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur -----  

ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nama Dewan --  

Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan --------  

selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada  

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -------  

serta para undangan yang telah memenuhi undangan ---  

Direksi untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham -  

Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan pada ----  

hari ini, Senin, tanggal sembilan Agustus dua ------  

ribu dua puluh satu (9-8-2021). --------------------  
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---Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran -  

Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin  

oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ----  

ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan beliau selaku ----  

Komisaris  Utama Perseroan berdasarkan Surat -------  

Keputusan Dewan Komisaris tanggal tiga puluh -------  

Juli dua ribu dua puluh satu (30-7-2021) telah -----  

ditunjuk untuk memimpin Rapat ini. -----------------  

---Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ------  

ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan serta ----  

POJK Nomor 15/2020 tersebut, untuk mengadakan ------  

Rapat ini telah dilakukan: -------------------------  

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----  

melalui surat Perseroan masing-masing dan -------  

berturut-turut nomor: 016/BTEK-IDX-OJK/VI/2021 --  

tanggal dua puluh empat Juni dua ribu dua -------  

puluh satu (24-6-2021) dan nomor: ---------------  

22/BTEK-IDX-OJK/VII/2020 tanggal sembilan Juli --  

dua ribu dua puluh satu (9-7-2021); -------------  

2. PENGUMUMAN kepada Para Pemegang Saham tentang ---  

akan diselenggarakannya Rapat, telah diumumkan --  

pada hari Kamis, tanggal satu Juli dua ribu -----  

dua puluh satu (1-7-2021), melalui situs web ----  

eASY-KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web ---  

Perseroan (www.btek.co.id); ---------------------  

3. PEMANGGILAN kepada Para Pemegang Saham untuk ----  

menghadiri Rapat, telah diumumkan dalam situs ---  

web eASY-KSEI, situs web bursa efek dan situs ---  

web Perseroan, pada hari Jumat, tanggal enam ----  

belas Juli dua ribu dua puluh satu (16-7-2021). -  
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-cetakan salinan elektronik yang memuat ------------  

PENGUMUMAN dan PEMANGGILAN tersebut dilekatkan -----  

pada minuta akta ini. ------------------------------  

---Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a --  

Anggaran Dasar Perseroan serta POJK Nomor 15/2020, -  

maka Rapat ini dapat dilangsungkan apabila ---------  

dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya -----  

yang sah yang mewakili paling sedikit dari 2/3 -----  

(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----  

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ---  

oleh Perseroan dan semua keputusan diambil ---------  

berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam ----  

hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -------  

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----  

berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per ---  

tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara ---  

yang hadir dalam Rapat. ----------------------------  

-Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, sebelum  

Pemimpin Rapat meneruskan Rapat ini, terlebih dahulu --  

Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, -------  

mengenai berapa jumlah saham yang hadir atau diwakili -  

dalam Rapat ini serta apakah jumlah yang hadir atau ---  

diwakili tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana ---  

yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar -------  

Perseroan. --------------------------------------------  

-Atas pertanyaan Pemimpin Rapat, saya, Notaris, -------  

menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut: ----------  

--bahwa ketentuan kuorum Rapat ini sebagaimana -----  

diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Anggaran ----  

Dasar Perseroan maupun Pasal 42 POJK Nomor ---------  
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15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan kehadiran -------  

Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ------  

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -----  

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -------------  

--Setelah memeriksa: -------------------------------  

a. Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----  

lima belas Juli dua ribu dua puluh satu ---------  

(15-7-2021) sampai dengan pukul 16.00 (enam -----  

belas) Waktu Indonesia Barat yang disiapkan -----  

oleh PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro ---  

Administrasi Efek Perseroan; --------------------  

b. Daftar hadir Para Pemegang Saham dan/atau -------  

Kuasanya; dan -----------------------------------  

c. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan,  

ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili -----  

dalam Rapat ini sebanyak 23.419.802.420 (dua ----  

puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas ----  

juta delapan ratus dua ribu empat ratus dua -----  

puluh) saham yang merupakan 50,607% (lima puluh -  

koma enam nol tujuh persen) dari 46.277.496.376 -  

(empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh --  

tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu -  

tiga ratus tujuh puluh enam) saham, yang --------  

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan --  

oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, --  

karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana -  

disyaratkan dan diatur dalam anggaran dasar -----  

Perseroan tersebut belum terpenuhi dan dengan ---  

demikian Rapat hari ini tidak dapat mengambil ---  
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keputusan yang sah mengenai mata acara yang -----  

akan dibicarakan dalam Rapat. -------------------  

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai -  

penjelasan dari Notaris, dan oleh karena kuorum Rapat -  

belum terpenuhi, maka Direksi Perseroan akan melakukan  

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------  

Kedua. ------------------------------------------------  

-Dengan selesainya pembicaraan dalam Rapat, Pemimpin --  

Rapat kemudian mengucapkan terima kasih kepada Para ---  

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta para ----  

undangan lainnya atas kehadiran mereka, dan Rapat -----  

Perseroan tersebut selanjutnya ditutup oleh Pemimpin --  

Rapat pada pukul 15.17 (lima belas lewat tujuh belas --  

menit) Waktu Indonesia Barat. -------------------------  

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut, -------  

dibuatlah Berita Acara ini untuk dipergunakan di ------  

mana perlu. -------------------------------------------  

----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------  

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta ---  

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -  

dengan  dihadiri oleh: ---------------------------------  

1. Nyonya KHOFIYANTI, lahir di Brebes, pada tanggal ---  

dua belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh  

(12-7-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat -----  

tinggal di Jakarta, Jalan Pedongkelan Belakang -----  

nomor 90, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, -----  

Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota --------  

Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---  

Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----  

dengan Nomor Induk Kependudukan 3172015207900006; --  



Tuan JAI"IALUDIN, lahir: di .1akarr-a, caca tanggal

delapan Februari seribu sembilan ratus delapan-

puluh (8-2-1980), Warga Negara Indcnesia, bertenoa--

trngqal dr Jakarta, Palmerah Selat.an, Ru {t)..-

Tetanqga 003, F. 1,.<un i,{arga Aa2, Kef urahan Gerora t

Kecamai-an Tanah Abang, Kota Adminlstrasi Jakarta---

Pusat/ pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi------

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk---

Kependudukan 317 1070802800005 ; -*-

-keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi.

-Oleh karena para penghadap telah menrnggalkan

ruangan R.apat sebelum Berita Acara rni selesai dibuat,

maka akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada

saksi-saksi, dengan segera ditandatangani oleh

saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Drlangsungkan dengan tanpa perubahan.

--Minuta akta ini telah ditandatangani

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama

sbcukupnya.

bunyinya.

di Jakarta Utara
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