PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yaitu :
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

: Jumat, 15 Mei 2020
: Pukul 15.05 WIB – 15.21 WIB
: Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One, Lantai 16
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPSLB:
1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau PT Centratama Menara Indonesia, anak
perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan (“Perusahaan Terkendali”) untuk
memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang
berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh
Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investorinvestor di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material
berdasarkan Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”) (“Transaksi Material”).
2. Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersamasama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan
serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani
dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan,
antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang, termasuk seluruh perubahan dan
tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi;
serta memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseoran baik secara
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di
hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusankeputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk
menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua
dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu
sehubungan dengan hal tersebut.
B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPSLB
DEWAN KOMISARIS

:

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

: Bapak RONALD WAAS

DIREKSI
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

:
: Bapak YAN RAYMOND JAFRI
: Bapak HARTANTO KUSMANTO
: Ibu YUANA SUSATYO

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPSLB”)
RUPSLB dipimpin oleh Bapak RONALD WAAS selaku Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
27.638.957.888 saham atau mewakili 86,63% dari 31.183.464.900 saham yang merupakan
seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, tidak ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :
Mata
Acara

Setuju

Tidak
Setuju

Abstain

Total
Suara Setuju

Pertanyaan /
Pendapat

Pertama

27.635.792.288

3.165.600

Nihil

Nihil

Kedua

27.635.792.288

3.165.600

Nihil

27.635.792.288
99,98%
27.635.792.288
99,98%

Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB
Mata Acara Pertama :
Menyetujui rencana Perseroan dan/atau PT Centratama Menara Indonesia, anak perusahaan
yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan (“Perusahaan Terkendali”) untuk memperoleh
alternative pembiayaan, antara lain melalui penerbitan efek bersifat utang berdenominasi
Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh Perseroan dan/atau
Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-onvestor di luar
wilayah Negara Republik Indoneesia.
Mata Acara Kedua :
Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri, dengan hak subsitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta
melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau
diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain
melalui penerbitan efek bersifat utang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan
daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan
kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun
secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang
dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk
menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan
untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 19 Mei 2020
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Direksi

