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-Pada hari ini, Kamis, Lal]qqal 2'7-A4-2017 (dua puluh tujuh -
Apr-. dua -'bu LrJ-h be-osi. --------- .. .--

-Pukul 11.15 WTB (sebelas tewat tima belas menit Waktu - ---
I - dones-- Ba-arr.-------

-Ber:hadapan dengan saya, RINI YULIAI{II, Saljaaa Eukun, -----

PERNiATAAN REPUTUSAN RJAPAT

PT ITUI,TIPOLAR rECE!{OrOGy lrrbk _

Notaris di Kota ,Jakalta lilflur, dengan dihadiri oleh saksl

saksi yang nama nanEnya akan disebutkan pada bagrian akhir

a(Ld -Ln- :

1. Tuan nABIUDI CIIANDRA, lahir di Kedirl, pada tanggal --
22 10-1974 (dua pufuh dua oktober serabu sembilan -----
ratus tuluh puluh empatl, Presiden Direktur dari
perseroan yang akan disebut dibawah ini, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggaf di Kabupaten Tangerang, -
Cluster Turquoise Residence Blok TQB Nonor 40 PHG, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warqa 007, Kelurahan

Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua; pemegang Nomor -
Induk Kependudukan 3671092210740005, yang berlaku

hinqrga tanggal 22-lA-2A19 (dua puluh dua Oktober dua --
ribu senb' -a' b--as) .-

-Untuk sementara berada di lTakarta. --------
Nyonya EaNNY UN?AR, lahir di Jakarta, pada tanggaf ---
07 05-1964 (tuluh Mei seribu serbifan ratus enam pufuh-

empat) , Direktur dari perseroan yanq akan disebut -----
dibawah ini, Warga Negara Indonesia, swasta, ber.tempat-

tinggal da Jakarta Uta.a, Jafan Janu. Asri VIII BLok --
QK.I'7/16, Rukun Tetanssa 007, Rukun Warqa 012, -------

w#



Kelulahan Kel"apa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gadingi

pemegans Nomor Induk Kependudukan 31?2064705640001, ---
yang ber laku se-mur hiduP;

-Menurut keEerangannya dalam haf ini masing masing -------
bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian ----
secara bersarna-sama merakili Direksi, dari dan ----
oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili ---
P:l UULIIPoLAR tEcENoIOeY, Tbk. bcrkedudu,.an di .rakarta ---
Seaat.n, beralamat di Beritasatu Plaza lantai ?, Jalan ---
Jenderaf Gatot Subroto Kaveling 35-36, Kuningan Timur, ---
setiabudi, yang seluruh al1ggaran dasarnya telah diubah ---
dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan terbukar

sebagainara dimuat da]am akta saya, Notaris terEanggaf --
2l-02-2of3 (dua puluh satu Eebruari dua ribu r:lga belas)-

Nomor 12; Akta mana telah mendapat :

dengan Noltlo! AIU-AH.01.1.0-07218 dan Nomor

AIIU.Ax.01. 10- 07 219 r .--------

persetujuan dari Menteri Hukun dan Hak Asasi llanusia

Republik Indonesia denqan surat keputusannya -------
tertanqgal 21-02-2013 (dua puluh tujuh Februari dua-

ribu tiga belas) Nomor AHU-09278.AH.01.02.Tahun ----
2ai \; -----
Surat PenerjrBaan Pehberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -

Data. keduanya tertangga.I 20-O2-20L3 (dua puluh ---
defapan Februari dua ribu tiqa belas) berturut-turut

ser:Ea tefah diumumkan dalam Berita Negara Republik ------
Indonesia tertanggal 14-46-2013 (empat be.Ias Juni dua ---
ribu tiga belas) Nor.or 48, Tanbahan Nomor 82716, ---- ---
turggaran dasar ter:sebut kemudian diubah dengan akla-akta_



saya, Notaris berturut-turut :

tertanggal 25 0'1-20L3 {dua puluh ljjoa Juli dua ribu-
tiga befas) Nomor 42; akta mana telah mendapat surat

Peneriraan Penberj-tahuan Perubahan Anggaran Dasar --
dari Kementerian Eukum dan Hak Asasl l4anusia -------
Republik Indooesi.a tertanggal 29-01-2073 (dua pufuh-

sencilan JuIl dua ribu tiqa befas) Nomox

AHU-AII.01.10-31563 dan teLah cliumunkan dalan -------
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --------
01-04-2014 (satu April dua ribu empat belas) Nomor -
26, Tarbaha$ Nomor 1998/L;

tertanggaf 10-04-2014 (sepuluh April dua ribu empat-

belas) Nomor 13; akta nana telah mendapat surat ----
Penerimaan Perberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --
dan surat Penerjr(Iaan Pehberitahuan Perubahan Data -_

dari KeEenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik lndonesia, keduanya textanggal 14-04-2014 '
(empat belas April dua ribu empat befas) Nomor ----_
AIIU-00409. 40. 21 - 2014 dan Nomor AEU-0220 4 - 40. 22. 2074 ;

dan --------
tertanqgal 17-05-2015 (tujuh befas ;Iuni dua xibu ---
lima belas) Nomor 13i akta mana telah mendapat surat

Penerimaan Penlberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --
dari Kenenterian t{ukum dao Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia, tertanggal L9-a6 2075 (sembilan-

belas Juni dua ribu fj,ma belas) Nomor

AHU-AE.01.03-0943693, dan te-Iah diumumkan dalaln ---
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal - -- --
l0-O7-2O7'l (sepuluh Januari dua ribu tujuh belas) --
Nomor 3, Tambahan Nomor 104/1,;



Y
I

Susunan Direksi dan Dewan Konisaris terakhir dimuat ---
dalam akta saya/ Notaris tertanggal 09-06-2015 --------
(senibifan Juni dua ribu lira belas) Nomor 8; Dan telah

mendapat sr.rrat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--

Indonesia, tertanggal 10-06-2015 (sepulu}l Juni dua .ibu
lima belas) Nomor MU-AH.01.03-0939083 (untuk selanjutnya

dala:n akta ini disebut "Paseloan").

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -' ----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut. menerangkan -
terlebih dahulu dafam akta ini : -- ---
-bahwa pada hari Kanis, tanggal 27-04-2017 (dua puluh tujuh -
Aprif dua ribu tujun belas), bertetnpat di Ruang l,tonas 2, ----
Hote1 Aryaduta Jakarta, Jalan Prapatan 44-48, Jakarta 10110 -

tefah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PerseEoan --
(se,dnlurnya di sebut "R.pat" )

-bahwa Berita Acara Rapats Perseroan tersebut diiuat dafam ---
akta saya, Notaris tertangga! 2'7-04-20L'l (dua puluh tujuh ---
Aplil dua ribu tujuh belas) Nomor: 49i - ----
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 12 ayat (2) dan ayat (3) -
Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentsuan ---_ ---
pelaturan perundang undangan yang berlaku, ternasuk ketentuan

perundanqran di bidanq Pasar Moda.I, Direksi Perseroan telah --
melakukan "P€uberitalluat!" kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJR)

mefalu.i surat pada tanggal 13-03-2017 (Eiga beLas Maret dua -
ribu tujuh belas) Nomot 422/MLPT/PDC/17I/ 2017 dao Bursa Efek-

Indonesia melafuj. surat pada tanggal 13-03-2017 (tiga befas -

Maret dua ribu tujuh belas) Nomor a23/MLPT/PDc/1II/ 2017, dan-

serta "Panggil.n" Rapat kepada Para Penegang ---



Saham Per.seroan masing-masing pada tanggal 17 03 2017 (tujuh

befas Maret dua ribu tuluh belas) dan 04 A4 2A71 (empat Aprif
dua ribu tutuh beLas) sebagainana dipublikasikan dalam surat

kabar harian Investor Daily serta melaLui Sitlts Web -

Per sero-n.

-bahwa dalan Rapat Perseroan te.sebut telah hadir dan/atau --
diwakili sebanyak 1.752.500.300 (satu n1liar tuluh ratus lima

puluh dua juta lima r:atus ribu tiga ratus) saham yang terdiri

l_ Pemegang saham PT MU],TIPOLAR :rbk sebanyak 1-499.754.044

2.

3. Peneqang saham IaSYARjAKAT sebanyak 252.500.300 (dua

ratus lima puluh dua jula lima ratus rlbu tiqra ratus) -

sqhqm;

bahwa Rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui :

(satu miliar empal ratus sembilan puluh sembafan juta -
tujuh ratus lima puluh ribu) sahan;

Pemegang saham Pt TRYANE SAPTAJAGAT sebanyak 250.000

(dua ralus Lima puluh ribu) saham; dan ----------------

yang merupakan 93,47 : (sembilan puluh tiga koma empat tujuh-

persen) dari 1.875.000.000 (satu niliar delapan ratus tuluh--
puluh lima juta) sahan, yang merupakan seluruh saham yang

telah dikeluarkan ofeh Perseroan sarnpai dengan tanggal Rapat-

dan yanq rnemiLaki hak suara yanq sah, kar:enanya ketentuan ---
nengenai korum sebagaimana diatur daLarn ketentuan Pasa.L 14 --
ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat

(1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ------
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah terpenuhi, dengan -
demikian Rapat tersebut adalah sah dan dapat diselenggarakan

untuk membicarakan seluruh acara Rapat. -----

Persetuiuan Persanqkatan dan/atau penesasan



anggota Dileksi d.n Deran Kolliseris Pelseloaa telaasuk-

Kooisalis hdel,enden abE/atau l)enentuan gajilhonolaliuE

daa/atau tunjangan laillny. bagi anggota Di!6hsi &n ---

Detgen KoEiselis Pelseloan.

-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseloan telah diberikan

kuasa oleh pemegang sahan uDtuk nelakukan segala tindakan ---
yang diperLukan sehubungan keputusan tersebut.

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat --
tersebut, para penghadap dengan ini meryatakan bahwa jumlah -
suara yang menyetujui sebanyak 1.744.564.600 (satu trliliar ---
tujuh ratus empat puluh empat juta fima ratus enam pufuh ----
empat ribu enam ratus) saham atau 99,55* (senJcilan putuh ---
sembilan korna lima fina persen), sehiDlfga Rapat berdasarkan -
suaia terbanyak memutuskan menyetujui

1- Menetapkan su;unan anggota Direksi dan Dewan Komisaras-

Perseroan yang ba!u untuk nasa jabatan 3 (f,iga) tahun--

terh-itung selak ditutup Rapat ini sampai dengan --- ---
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk ----
tahun buku 2019 (dua ribu senbilan befas) yang akan --
disefenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ,--
sebaga r be r ikur:

DE'!{AN KOMIS.ERIS

- Presiden Kondsaris tuan JrIlI CEENDBa, fahir di -
Medan, pada tanggral ----- --
0 6-05-19 50 (enam Mei seribu-

sembiLan ratus enam puluh) ,-
Warga Negara Indonesia,

swasta. bertempat tinqgel di
Jakarta Barat, Tama[ Anggrek

Tower 8-35 E, Rukun Telangga



008, Rukun Warga 001, ------
Kelunahan Tanjunq Duren ----
Selatan, Kecanatan Grogol

Petaroburan; pemeqanq Nomor -
Induk Kependudukan

- Konrisaris Independen

- Komisaris Tndependen

311302060560000s, yans -----
berlaku hingga tanggaf -----
06-05-2017 (enam Mei dua ---
ribu tujuh befas);

tuan DoKtoT ISNANDAR RJrcEMAE

di Jakarta, pada tanggaf

12 05-1973 (dua belas Mei- -
serrbu senrbilan ratus tuiuh-

A!I. saljana Ekononj.,

ltagister Management, 1ahir -
di Jakarta, pada tanggal ---
08 03 1942 (delapan Maret --
seribri sembilan ratus empat

puLuh dua), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat

tanggal di Jakarta Barat, --
Jafan Anggrek Rosliana VII -
Nomor E50, Rukun Tetangga --
012, Rukun warga 006, ------
KeLurahan Kemanggisan, ----
Kecamatan PaLmerah; Pemegang

Nomor Induk Kependudukan ---

3173070803420002, yang

berlaku seumur hidup. ------
tuan ADRIAN SUEERIaAN, lahir
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tuan JEFEREY KOES IIONSONO, -

lahir di Medan, Pada tanggal

a2-a2 796a (dua Eebruari

seribu senlcilan ratus enam -
puLuh) , Warga Negara -
Indonesia, swasta, bertempat

trnggaL di Jakarta SeLatan, -

rippo Sudinnan Toner A/23 B,

Rukun Tetangga 003, Rukun -

I,larqa 004, Kelurahan Karel -

Semanggi, Kecamatan ---- ---

Setiabudi; pemegang Nonor --

Induk KePenduduka

311 4A202026AAAA2 , Yanq -----

berlaku hingga tanggal -----

A2 A2-2A79 (dua Eebruari dua

ribrr sembilan belas). -----



DTREKSI ,

- Presiden Direktur penghadap tuan wAIll.t DI -- -

Direktur Independen

Dir:ektur

Direktur

CEANDRA, tensebuti ----- ---
tuaa EALIU D. !,BNGUNJUDO,

lahir di Bandung, pada ----
tanggaL 12 06 1958 (dua ---
belas Juni seribu sembilan--

ratus lima puluh delapan),

Warga Negara Indonesia, ----
swasta, bertempat tinggaL di
Kota Tangeranq Selatan, -
Jafan Camar Raya BA/24 ---
Brntaro jaya? Rukun Tetangga

005, Rrrkun Warga 008, ------
Kefurahan Pondok Betung, -
Kecamatan Pondok Aren; -----
pemeqanq Nomor Induk -------
Kependudukan

3 6740312 0 65I0018, yans -----
berlaku hingga tanggaf -----
12 A6 2AaA (dua belas Juni -
dua ribu delapan beLas); ---

I

penghadap lryonya taNNY --
ITNTAR, tersebut;

tuan fiP II,AN stx[ANto, Iahir

di Jakarla, pada tanggal -
15 0? 1965 (lima belas Juli

seribu senlcilan ratus enam

pufuh fina), warqa Negara --
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| -naon^., a, sddsLa, berEenpa-
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| ,...."". Nomor rndui -. --t'
I 

rependrd-k-n

3 1 a2L .O t. ,AOA2 t ya-s -----
I "..," * Linsqa Ea-qqdf

| ,r-0,-r0,, ,lam- be -s ruri-
I

I dud Libu tuiur beras . ---
tuan SUYANTO IIAI,I!.{, lahir di

Medan, pada tanggal ----
14-05-197 0 (empat belas Mei-

seribu sembilan ratus tujuh
puluh) , hlarga Negara

Indonesia. s\rasta, bertempat

tingqal di Jakarta Barat, --
Tanan Kebon Jeruk P.IIl11,
Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warqa 472, Kelurahan -------
Srengseng, Kecamatan --
Kembangan; pernegang Nomor --
Induk Kependuduka

3173051405700013, yanq

ber:laku hingga tanggal

14-45 2A11 (empat belas

dua ribu tujuh belas ) .

Mei-
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Direktur tuan SOEGONDO, fahir dr ---
Madiun, pada tanggaf --- ---
22-06-1965 (dua puLuh dua -
Juni ser:ibu senbi-Lan ratus -
enam puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, swasta, --
bertempat tinggaL di Jakarta

Barat, Taman Alfa lndah ----
B 5/3, Rukun Tetangga 009, -
Rukun Warga 007, KeLurahan

Jog1o, Kecamatan Kembangan; -
pemegang Nomor lnduk ---
Kependudukan

3113042246650042 , yans -----
berlaku hingga tangqal

22-46-2A18 (dua puluh dua

Juni dua rlbu delapan ------

2. Menyetujui sistem .emuoerasi ternasuk gaji atau

honorarium dan tunjanqan atau remunerasi fainnya bagi---

anggota Dewan Konisaris dengan landasan perumusan -----
berdasarkan orientasi perfofirancet market -

canpetitiveness dan penyela.asan kapasitas finansial --
Perseroan untuk memenuhinya, serta haf-haI la1n yang ---
diperlukan, dengan batasan j u,a[ah maksj$a] sebesar 0,29-

(nor kona dua persen) dari penjualan bersih Perseroan. -
3- Menicerikan wewenans kepada De\,ran Kolnisaris unluk ---

merancan!,, menetapkan dan menrlcerlakukan sistem

dan atau remunerasi fainnya bagi anggota Direksi

u



Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan -, ----
orientasi perfortnancer narket conpetitiveness dan -
penyelarasan kapasitas finansiaL Perse.oan untuk ------
memenuhinya, serta haL-hal lain yang diperlukan.

-Dir.eksi dan

-baik bersama samar maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk

menfndahkan kekuasaan ini kepada pihak 1ain, denqan ini
dikuasakan untuk mengajukan peniceritahuan perubahan Data ---,
Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dinana saja

yang diperlukan, mefiiberikan keterangan keterangan, membuat, -
suruh menrbuat dan menandatangani segala surat yang diperfukan

dan pada umunrnya meajafankan segala tindakan yang diharuskan

serta dianqgap perfu dan ber:guna untuk menyelesaikan haL-hal-

.erseb.L, tanpa ao- yqng o:|e-La--*qnnya. ------------- .-

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjaInin akan kebenaran

identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang ----
disampaikao kepada saya, Notaris dan bertanqgung javiab ------
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penqhadap -
juqa menyatakan telah nengerti dan memahami isi akta ini. ---
_Dari segaLa apa yangr tersebut di atas, dibuatlah : -

-Dibuat dan diresmikan

seperti disebutkan pada

AKTA 1N]
di Jakarla, pada

bagian awaL akta

hari dan tanggal

ini dengan dihadiri-

1. Nyonya EITRI RAEAYU. lahir di Jakarta, pada tanggal --
ratus enam

bertempat

52, Rtlkun

Jatimahrur, ---

01-01 1969 (satu Januari seribu senlcilan

puluh sembilan) , Warga Negara Indonesia,

tinggal di Kota Bekasi, Jatan Ayat Nomor

Tetangga 002, Rukrin Warga 008, Kelurahao

12



Kecamatan Poodokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan

]215044lat 694451 -

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----------
-Tuan SABIKIiAN, fahir di PurbaLinggar pada tanggal --
11-L1-1961 (tujuh belas Novenber seribu senrlriLan --- -
ratus enam puluh tujuh) , i{arga Negara Indonesia, --- -
bertempat tingqaL di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria 1-

Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, - ---
Kelu.ahan Kramat Pela, Kecamalan Kebayoran Baru; ----
pemeganq Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ---

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera seteLah akta ini dibacakan ofeh saya, Notaris kepada

para penqhadap dan saksi-saksi, naka dltandatanganiLah akta--

ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, -----
I\oLdr-LS.

-Dilangsungkan dengan lanpa perubahan. ------ -
Asfi akta ini telah ditandatanqani dengan semestinya. ------

-DTBERIKAN SEBAGAT SAl- G SAMA BUNY]NYA-

(RTNI YULIANTI, SH. )

f+u{;
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