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BERITA ACARA 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BlASA 

PT BANK PANlN SYARIAH 

Nomor: 74.- 
t I -Pada hari ini, '~abu, tanggal 19-06-2013 (sembilan belas Juni dua ribu tiga ---- 
I 

I -Pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat. .............................. 
1 
I -Saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan ---------- 

dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -- 

Jakarta Barat, yang anggaran dasar beserta perubahannya dimuat ----- 

dalam: ................................................ 

- Akta tanggal 08-01-1972 (delapan Januari seribu sembilan ratus 

tujuh puiuh dua) nomor 12 yang kemudian diubah dengan akta 

tanggal 03-1 0-1972 (tiga Okiober seribu sembilan ratus tujuh puluh 

I dua) nomor 5, ekta tanggal 01-02-1979 (satu Februari seribu -- I 

I 

. , 

/ sembilan iatus tujuh pulclh sernbilan) nomor 1; akta tanggal ----- 

I 30-08-1979 (tiga pclluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh I 
sembiizn) nomar 28, semuanya dibuzt di haaapan Moeslim Dalidd, 

Sarjzna Hukum pada ivaktu itu Notaris di tvlalang, yang telah ---- 

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RepubCik ------- 
A 1 

-Atas permintaan Direksi dari PT BANK PANlN SYARIAH, suatu ------- 

perseroan yang ciidirikan nienurut dan berdasarkan Undang-undang --- 

Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, 

beralamat di Jalan Letjend S. Parman Kaveling 91, Gedung Panin Life --- 

Centre Lantai 3, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, -- 



lndonesia sosirai Aeriggn $$[.lrgf' [$@[JM~!:I~&I~ lortanggal 1 1-1 2-1979 

I 
/ (sebelas Desernb~r ssfibl! @eifi@f@fj i'gtu~ tirjuh puluh sembilan) 
I 

Nomor: YA.5/284/4, dm twlell dl Pengadilan Negeri ---- 

Malang pada tanggal 03-07-,3989 ( 2 1 ~ ~  $b{!j asribu sernbifan ratus 

delapan puluh) Nomor: 209/PP/tS.N,Mlg/Vl~ll$~O;---------------------- 

I - Berita Negara Republik lndonesia tanggal 14-06-1994 (empat ------ ' 
I 

/ - Berita Negara Republik lndonesia tanggal 06-05-1997 (enam Mei ; 

; .  

errlbu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 36 Tambahan 

Indonesia tanggal 17-04-7 997 (tujuh bslas 

i 
belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 47 

Tambahan Nomor: 324711 994 ; ....................................... - 

I '  
6 Undang-Undang -Nornor 40 Tahun 2007 tentang Perseraan 

? 

Terbatas dimuat dalam Berita Negara Republik lndonesia tanggal 

I Nomor 17, Tembehan Nomor: i 30W1 B88;------------------------- 
E 

I a 

- Berita Negara Republlk Indonesia tanggal 24-09-1999 (dua puluh 

' 19-06-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan), Nomor: 49, ; 

Tambahan Nomor: 16092/2009, ......................................... 

I 

Berita Negara Republik Cndonesia tanggal 20-08-2010 (dua puluh - ' 

2 

empat Sept~mber seribu sernbilan ratus sembilan puluh sembilan) 

Nurnqr: 77 Tarnba han Nomor 25011 999 ;----------------------------- 

I - Perubahan seluru h Anggaran Dasarn ya untuk disesuaikan dengan 



Agustus dua ribu sepuluh), Nomor 67, Tambahan Nornor ----e-w-e-- r- 
I - Perubahan tentang Modal terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara 

I I Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Syariah 

i I tanggal 03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga belas), nomor 5, yang 

dibuat dihadapan saya, Nataris, yang telah memperoleh ------- 

persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- 

Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 10-06-2013 --- 

(sepuluh Juni dua ribu tiga belas) Nomor: ........................... 

I AHU-30860.AH.01.02.Tahun 2013, dan Pernberitahuan tentang 

1 Perubahan Anggaran Dasar telah di terirna dan di catat dalam 

Database Sistem Adrninistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-06-2013 

(empat belas Juni dua ribu tiga belas) ------------------- 
I 

Nornor: AHU-AH.Ol.10-24132. -------------------------- I .  
I r 

- Perubahan susunan Dewan Komisaris yang terakhir dimuat dalarn i 

i I 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Panin Syariah ---- 

I tanggal 05-10-2012 (lima Oktober dua ribu dua belas) Nomor 05,-- j 
yang dibuat dihadapan Erni Rohaini, Sarjana Hukum, Notaris di 

1 Jakarta tersebut, yang Pemberitahuan tentang Perubahan ----- 

Susunan Pengurus telah di terima dan di catat dalarn Database 
I ( Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak I 
I Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-02-201 3 (empat 1 

I 
I 

belas Februari dua ribu tiga beias), Nomor: AHU-AH.01.10-04559, I 
i 

dan Perubahan susunan Dii-eksi yang terakhir dimuat da!am Akta 

! Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham fahunan ---.- 3 



T PT. Bank Panin Syariah tanggat 03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga 

I belas) Nomor 5, yang dibuat dihadapan saya. Notaris, yang 

I 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan te!ah di terima dan dl 

I catat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum . I 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesio ~ 
I 

tanggal 14-06-2013 (empat belas Jur~i dua ribu tiga belas) ---------- , 

Nornor: AHU-AH.01.10-24133. ----------------------------------- 

I -Untuk selanjutnya PT BANK PANIN SYARIAH dalam akta ini disebut --- , 
I 

I -Agar membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dm-- 1 
I I diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan-----. i 

I 
I tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat mana ---------*% 

~ 
I f  
I 

dilangsungkan pada hari, tanggai dan jam serta tempat seperti tersebut ----- 1 

I -Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris; ---- 1 

I r I 1. Nyonya DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Wonogiri, pado 1 
' 1 tanggal 05-02-1966 (lima Februari seribu sembilan ratus enarn puluh ---. I 

i 
I ~ 
I enam), DireMur Utama Perseroan Warga Negara Indonesia, bertempat , 

1 
tinggal di Jakarta Timur, Kav Agraria Nomor 158, Rukun Tetangga OOai i 
Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit; + *. I 
pemsgang Nomor lnduk Kependudukan: 3175074502660002, yang ---- I ! 
berlaku hingga tanggal 05-02-2015 (lima Februari dua ribu lima belas);-- , 

1 



-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak selaku Direktur Utama-- r --- 

-untuk sementara berada di Jakarta .--------------------------------- 

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak selaku Direktur ------ 

I Perseroan; ------------------------------------------------------------------------------ 

I 2. Tuan FATHORRAHMAN, lahir di Sumenep, pada tanggal 12-06-1 961 

(dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu), Direktur ------- 

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

I II. Anggota Dewan Komisaris Perseroan;----------------------------- 

i 

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, 

Taman Peninsula Blok E-14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 021, 

Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan;-------------------- 

Pemegang Nomor lnduk Kependudukan: 3275041206610013, yang - 

&camatan Tanah Abang; ............................................ 1 i -pernegang Nomor lndu k Kegendubuitan: 31 71 071 704550002, yang--- 
I 
I berlaku hingga tanggal 17-04-2017 (tujuh be!as April dua ribu tujuh 
I 

I berlaku hingga tanggal 12-06-2017 (dua belas Juni dua ribu tujuh---- 
I 

I 

1 betas); ------------------------------------------------------------------- vl 

-menurut keterangannyz dalam ha1 in! ,b&indak selaku Komisaris ---- 

1 

GIMTING fdUNTHE, khir  di Medan, pads tanggal ------- 
5 

3 .  Tuan ARIES MUFTI€, lahir di Garut, pada tanggal 17-04-1955 (tujuh - 

1 1  belas April seribu sembilan ratus lima puluh lima), Komisaris ------- 
i 

1 UtamdKomisaris lndependen Perseroan, Warga Negara Indonesia, ----- 

bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Taman Kebon Sirih 11113, ----- 
i 
I 
I Rukun Tetsngga 008, 8ukun Warga 010, Kelurahan Kampung Bali, ----- 
! 



/-- 

20-08-1965 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lillid), ~ 
Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggol t l i  1 

I ! .  

I Tangerang, Jalan Sawo VI Nomor 56B, Ruicun Tetangga 002, Rtrlitii) ! 
! .I Warga 002, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas; ------- :.!- 

I . I  

i pemegang Nomor lndu k Kependudu kan: 3671 092008650006, yenQ ::.: 

i 
berlaku hingga tanggal 20-08-2013 (dua puluh Agustus dua rib14 1103, -. . 

. .. belas); ---------------------------------------... . :...> :: . . 

I . . 

-untuk sementara berada di Jakarta.--------------- ---- -- ----- L.,m.. ?. . 

!I menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak selaku Kornlsarin 

Perseroan; --------------------- 
I 
! 111. qara PemegangSaham Perseroan:------------------- 
I 
! 

1.a. Nyonya ROOSNlATl SALIHIN, lahir di Jakarta, pada i I 
02-12-1947 (dua Desember seribu sembilan ratus 

Wakil Presiden Direktur PT Bank PAN 

1 BANK PANlN Tbk, Warga Negara Indonesia, bertempat bnggal dl +xi 

I 
I Jakarta Selatan, Jalan Madrasah Nomor 11 E, Rukun Tetan~ga O 
I 

,.. . .. 

Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kik~l~18f6Lfl P Q I ~  

I .b. Tuan GUNAWAN SANTOSO, lahir di Nganjuk, pada tanggqi 

19-09-1967 (sembilan belas September seribu sembilan ratk~ 

puluh tujirh), Direktur PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingk4 

PT BANK PANlN Tbk, Warga Negara Indonesia, bertempat {In@ 

Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk P.4118, Rukun Tetangga (1:lI; 

Rukun Warga 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembsiq 

-pemegang Nomor lnduk Kependudukan: 09.5208.190964.64ii8, 

6 



berlaku t~ingga tanggal 1 9-09-201 3 (sembilan belas September dua r -- 
I ribu tiga belas); ............................................................... 

I -menurut keterangan rnereka dalam ini bertindak dalam jabatan rnereka 

/ masing-masing selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur PT BANK PAN 

1 INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANlN Tbk, dengan demikian -------- 
I 1 mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT BANK 

PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANlN Tbk, suatu perseroan 

1 terbatas yang didirikan rnenurut dan berdasarkan undang-undang negara 
I / Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di Jalan 

Jenderal Sudirman Kaveling 1, Senayan, Jakarta Pusat 10270, yang -- 

I anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diurnurnkan --- 

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-06-1972 (enam Juni 

seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Nomor: 45 Tambahan Nomor: 

I Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-10-2002 (satu Oktober 

/ dua ribu dua) Nomor: 79 Tarnbahan Nornor: 835; ----------------- 

I -' Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-10-2005 (tujuh Oktober 
I 

I I dua ribu lima) Nomor: 80 Tambahan Nomor: 973; ----------------- 

I -! Berita Negara kpublik Indonesia ianggal 13-02-2009 (tiga belas --- 

r Februari dua r i b ~  sernbiian) Nornor: 13 Tarnbahan Nomor: 4246 ----- 
I I (Penyesuaian dengan UUPT Nornor 40/2007); ---------------------- 

[ -) k r i t a  Negara Republik Indonesia tanggal 02-03-2012 (dua Maret dua 

ribu dua beias) Nomor: 18Tambahan Nornor: 5579; ........................ 

[ - susunan Direksi dan Dewzn Komisaris terakhir dimuat dalam akta 

1 lanegal 27-04-2012 (dua puiuh iujuh April dua rib" dua bd2s) Nomor: --- - 7 



71 dibuat di hzdapan IndaR Fatmawati, Sarjana Hukum, pengganti ( l s i i i  r--' 
Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarts 

Psrseroan tersebut dalam ha1 ini selaku pemilik dan pewgang------- 

4.999.951 -790 (empat miliar sembilan ratus sembilam puluh sembilart 

juta sembilan ratus lima puluh satu ribu fujuh ratus sembilan pwltilif- 
. . dalam Perseroan .---------------------------------------*-.,. . . 

i 

2. Tuan Haji AHMAD HIDAYAT, lahir di Purwakarta, pada tanggal -----..$. .? 

.,:? 
-4 . ,.. :.: 

08-02-1938 (delapan Februari seribu sembilan ratus tiga puluh --. G:? .. 
<.* 

,%: .< .. ! delapan), Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi ---ea3k-7.! 

Banten, Jalan Budi Nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun War~ja 

004, KeluraRan Kreo, Kecamatan Larangan; .................... 

-Pemegang Nomor lnduk Kependudukan: 3671 130802380001 

-Untu k sementara berada di Jakarta; ......................... 

-menurut keterangannya dalam ini bertindak untuk diri sendlrl 

pemilik dan pemegang 48.210 (empat puluh delapan ribu dua 

sepuluh) sa ham dalam Perseroan; --------------------"-iT=+e 

-Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham yang hadir tersebut 

sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -- 
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekat 

minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah pa 

pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang $ 

Perseroan pada tanggal 19-06-201 3 (sembilan belas Juni dua ribu tig 

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar P@ 

- ,  penghadap Tuan ARIES MUFTIE, selaku Komisaris ~ i a m a / ~ o m i s  
8 



lndependen Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat. ........................... 
I 
I 

-Bahwa sebelum Rapat dimulai, penghadap Tuan ARIES MUFTIE, tersebut di 

I atas telah merr~perlihatkan pada saya, Notaris, Daflar Pemegarlg Saham ---- 

Perseroan tanggal 19-06-2013 (sernbilan belas Juni dua ribu tiga belas) -------- 

yang diterbitkan oleh Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik 

I saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut 

adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal ------ 

i 19-06-2013 (sembilan belas Juni dua ribu tiga belas). -------------------------- 

A. Bahwa sesuai dengan Daflar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---- 

I 19-06-2013 (sembilan belas Juni dua ribu tiga belas) yang diterbitkan oleh 

Perseroan, jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah ------- 

/ sejumlah 5.000.000.000 (iima milyar) saham, dengan nilai nominal Rp.100,- 

I (seratus Rupiah) setiap saham; - -------- ----- - - - - - - -  
I i 

I 

$. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar 

! I  Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan Sang sah - 

i dan mengikat apabila dihadiri oieh Pemegang Saham atau Kuasa -------- 

I Pemegang Saham yang sah, yang sedikitnya mewakili paling sedikit 314 

(tiga per empat) bagian dari jumfah seluruh saham dengan hak suara yang 

Proan. ----------------------------- I sah yang telah dikelua&an oleh Pers, 

I C .  Bahwa sesuai dengan Dafiar hadir dalam Rapat ini telah hadir dan!atau --- 

I diwakili seluruh pemssang saham Perseroan yaitu sejumlah 101.015 -- ' i  
fsera-atus satu ribu iima belas) sahzm, dari jumlah seluruh saham yang telah 

ditempatkan oleh Perse~oan dengan hak suzra yafig sah, sehingga -------- 

I berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Anggs-ran Dasar Perseroan, Rapzt adalah sah 
f 

ak mengambil keprsbsan yang sah dzn mengikat. ------------------ 
9 



-r-- I 
I 

-Ketua Rapat rnemulai Rapat dengan membicarakan acara Rapat. --------. A . I ; 

I I -Bahwa karena acara Rapat ini telah diketahui oleh para yang hadir rnakn .. . .  .. .~ . 

., . . I  

Ketua rnengusulkan dan Rapat dengan suara bulat secara rnusyawatah \ln@fg 1 
I 

I. Menyetujui perubahan seturuh Anggaran Dasar Perseroan ant 

lain: ............................................................ I .  
I 1 ! ! a. Menyetujui Perubahan status Perseroan dari Perseroan Ted 

b. Menyesuaikan dengan Peraturan Bapeparn dan LK Nomor I 

Larnpiran Keputusan Ketua Bapeparn dan LK ------------------ 

Nornor: KEP-179lBU2008 tanggal 14-05-2008 (ernpat bela8 M 

dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar a 

Perseroan yang Melakukan Penawaran Urnurn Efek Bersifat 

Ekuitas dan Perusahaan Publik; .................... 

2. Menyet~.~jui Pengeluaran saham dalarn simpanan Perseroan - - - - - - - u ~ l ~ ~  

sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lirna rnilyar) saharn baru -------.- I '  
dengan disertai penerbitan sebanyak-banyaknya ---------------------... 
1.750.000.000 (satu rnilyar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Serl I -- 
yang diberikan secara curna-cuma yang rnenyertai saharn biasa at$# 

narna yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran ------ I f  
Umurn dengan rnemperhatikan Peraturan perundangan yang berlaku 1 
termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang -.-- 
berlaku di tempat di rnana saharn-saharn Perseroan akan ---------.. 

I 

d icatatkan; ---------------------------------------, . 

3. Menyetujui perubahan Direksi, Dewan Kornisaris, dan Dewan - 

; Pengawas Syariah Perseroan, yaitu mernberhentikan dengan honn:ll I 



-. 

seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas 

I Syariah Perseroan, dengan alasan untuk mempermudah --------------- 

perhitungan jangka waktu masa jabatan anggota Direksi, -------- 

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan ----- 

mengangkat kembali : .................................................. 

- Nyonya DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, sebagai --------- 

I Direktur Utama ; .................................................... 

- I Tuan FATHORRAH MAN, sebagai Direktu r ;------------------------ I /  
I - Tuan BUD1 PRAKOS0,sebagai DirekturKepatuhan;----------- I 
1 - Tuan ARIES MUFTIE, sebagai Komisaris UtamaIKomisaris ---- 

Independen;--- ........................................ 

. 

- - Tuan JASMAN GINTING MUNTHE, sebagai Komisaris; ------- 

- Nyonya YUMlRATl KARTINA, sebagai Komisaris Independen; -- 

I - Tuan KYAl HAJl AHMAD MUNlF SURATMAPUTRA sebagai 

I Ketua Dewan Pengawas Syariah; ------------------ 

1 - Tuan AMlNUDlN YAKUB sebagai Anggota Dewan Pengawas 

' I Syariah .----------------------------------- 

I dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ------- 

Pemegang Saham Tahuoan yang diselenggarakan pada tahun --- 

ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan mereka, yaitu pada saat - 

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -- 

untuk tahun buku 2014 {dua r i b ~  empat belas) yang ---------- 

diselenggacakan pada tahun 201 5 {dua r i b ~  lima belas). -------------- 

Dengan demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan 

Dewan Pengawzs Syariah Perseroan tefhitung sejak ditutupnya 

njadi s$bagai berikut : ..................................... 

1 1  



Gi-aha lrarna Lt. 6 c 
J1. HZ. Fbsur;a Said Blclk X- 1 Kav. 182 

K~r2inga1:. .Jc?kar?a Selata~ 12950 
Telp: 02 1 -52907304-6 

Fa-.: G 2  1-526 1 I36 
e.-inail : fh~h~z ieQgmai l .~o i l~  



beralamat di Jalan Letjend S. Parman Kaveling 91, Gedung Panin Life --- 

Centre Lantai 3, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, -- 

Jakarta Barat, yang anggzran dasar beserta perubahannya dimuat ----- 

&lam: ................................................... 

- Akta tanggal 08-01-4972 (delapan Januari seribu sembilan ratus 

tujuh puluh dua) nomor 12 yzng kemudian diubah dengan akta 

tanggal 03-10-1972 (tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh 

I dua) nomor 5, akta tanggal 01-02-1979 (satu Februari seribu -- 

/ sembilan ratus tujuh puluh sembilan) nomor 1; aka tanggal ------ 

1 30-08-1979 (tiga pilluh Agostus seribu sembilan ratus tujuh puluh 

sernbikn) non;or 28, sernuanya dibuzrt dihaciapan Moeslim Dalidd, 

Sarjana i-iukurn pada wzktu i'tu Notaris di Malang, yang telah ---- 

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakimzn RepubCik ------- 
A 1 



C I [ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan , I 

6 

t 1 Nornor 17, Tembghan Nomor: 1900/1898;--.----------------------- i 
f 

I * 

< : - Bsrita Negam W@publik Indonasla tnnggal 24-09-1999 (dua puluh 1 

1 Terbatas dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 

I 

1 ' 19-06-2009 (sernbilan belas Juni dua ribu sembilan). Nornor: 49, ; I 

I 

I r 

srnpat Sept~rnber seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) 
' 

I 

- N ~ ~ Q P ;  77 Tambahan Nomor 250/1999 ;---------------------------. : 

Berita Negara Republik {ndonesia tanggal 20-08-2010 (dua puluh - ' C--- 2 

- Perubahan seluruh Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan dengan 



Nornor: AHU-AH.01.10-24132. ......................... 

Perubahan susunan Dewan Komisaris yang terakhir dimuat dalam 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Panin Syariah ----- 

tanggal 05-10-2012 (lima Oktober dua ribu dua belas) Nomor 05,-- 

yang dibuat dihadapan Erni Rohaini, Sarjana Hukum, Notaris dj 

Jakarta tersebut, yang Pemberitahuan tentang Perubahan ---- 

Susunan Pengurus te!ah di terima dan di catat dalam Dztabase 

Sistem Administrasi Gadan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-02-2013 (empat 

belas Februari dua ribu tiga befas), Nomor: AHU-AH.OI.10-04659, 

$an Perubahan susunan Diieksi yang tsakhir dimuat da!am Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat L'mum Pemegang Saham Tahunan 
--------- 3 



-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris; ----- 
I 

Anggota Direksi Perseroan: -------------- ------ ---- I 
I 

r 1. Nyonya DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Wonogiri, pad8 i 
I 1 tanggal 05-02-1966 (lima Februari reribu sembilan ratus enam puluh - - .  , 

I 

enam), DireMur Utama Perseroan Warga Negara Indonesia, bertempat - 

tinggal di Jakarta Timur, Kav Agraria Nomor 158, Rukun Tetangga 002, 

Rtlkun Warga 01 6, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit; s 

pemegang Nomor lnduk Kependudukan: 3175074502660002, yang ---- 
I 

berlaku hingga tanggal 05-02-201 5 (lima Februari dua ribu lima belas);-- 
__ZC__ 



Kecamatan Tanah Abang; .............................................. 

-pemegzng Nomor lnduk Kependudukan: 31 71071 704550002, yang--- 

berlaku hingga tanggal 17-04-2017 (tujuh belas April dua ribu tujuh 

bolas); ......................................................................... -f 

-menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak selaku &misaris ---- 

Ub-majKorr,issak r u I&epcnden Perser~an; ------------------------------ 

I 
] 1. Tuan ARIES MUFTI€, lahir di Garut, pada tanggal 17-04-1 955 (tujuh -- 

I I belas April seribu sembilan ratus lima puluh lima), Komisaris ------ 
i 

1 Utama/Kornisaris lndependen Perseroan, Warga Negara Indonesia, ----- 

bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Taman Kebon Sirih 11113, ----- 
i 
I 
I Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Kampung Bali, ----- 
I 



;,-...;g 
.:*:2s 

I BANK PANlN Tbk, Warga Negara Indonesia, bertempat tin~)g@l 

( Jakarta Selatan, Jalan Madrasah Nomor 11 E, Rukun "Tetangge 
I 

, . :. . :::, 

Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, ~e&arnatan P D @ R ~  G 

Minggu; pemegang Nomor lnduk Kependudukan: -------------a ;$.% 

I .b. Tuan GUNAWAN SANTOSO, lahir di Nganjuk, pada tanggat --.; 
, 

I 19-09-1967 (sembilan belas September seribu sembilan fatub 

puluh tujuh), Direktur PT BANK PAN INDONESIA Tbk dislngk 

PT BANK PANIN Tbk, Warga Negara Indonesia, bertenipat tin 

Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk P.4/18, Rukun Tetanggs 

Rukun Warga 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembs 

-pemegang Nomor lnduk Kependudukan: 09.5208.190967.64 
6 



seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Nomor: 45 Tambahan Nomor: 

[ - '  Berita Negara Repubiik Indonesia tanggal 01-10-2002 (sat" Oktober 

I 

dua ribu d ua) Nomor: 79 Tambahan Nomor: 835; ----------------- 
j 

I - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-10-2005 (tujuh Oktober 
I 

I I dua ribu lima) Nomor: 80 Tambahan Nomor: 973; ----------------- I 

I 

! 
I - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-2009 (tiga belas --- 

r Februari dua ribu sembilan) Nornor: 13 Tambahan Nomor: 4246 ----- 
I I 
I (Penyesuaian dengan UUPT Nomor 4012007); ....................... I 

I 
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-03-2012 (dua Maret dua 

ribu dua belas) Nomor: 18farnbahan Nomor: 5579; ----------------------- 

I - susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dirnuat dalarn akta 

I tanggal 27-04-2012 (dua puiuh tujuh April dua ribu dua bdas) Nomor: 

--I----- 7 



-menun~t keterangannya dalam ini bertindak untuk diri sendi 

pemilik dan pemegang 48.210 (empat puluh delapan ribl~ dua 

sepuluh) saham dalam Perseroan; ----------------------.. 
r 

-Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham yang hadir tersebut, -6B2q 

sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ----** 

ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekat 

minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah pa 

pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang $ 

Perseroan pada tanggal 19-06-2013 (sembilan belas Juni dua ribu tig 

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar P 

penghadap Tuan ARIES MUFTIE, selaku Komisaris ~ t a m a i ~ o m i  
------- -. . 8 



k rnengambil keputa~san yarmg sah dan mengikat. ------------------ I 

9 
I 

,,,.,...., . . u y ~ ~ ~  11 actlap adl ldlll, .......................... 
- ! i 

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ------- 

I Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah - 

dan mengikat apabila dihzdiri okh Pernegang Saham atau Kuasa -------- I 
I , 

Pernegang Saham yang sah, yang sedikitnya mewakili paling sedikit 314 I 

I 

(tiga per empat) bagian dari jum!ah seluruh saham dengan hak suara yang 1 
l 

a rssroa n. sah yang (elah dikeluarkan oleh P, 

I C .  Bahwa sesuai dengan DaPar hadir dalam Rapat ini telah hadir danlatau --- 

I 1  
! diwakili seluruh pemegang saetam Perseioan yaitu sejurnlah 10 1.0 1 5 --- 

{serafus s a t ~  r i b ~  ii~mz beias) saham, dari jumlah sefuruh saham yang tefah 
I 

ditempatkan okh Pe~seroan dengan hak suara yang sah, sehingga ------- I 

berdasarkan Pasall1 ayat I Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adatah sah 
I 



1 2. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan - - - - - - - - a ~ + ~ l  

' 

I 

I sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima rnilyar) saham baru -------.+v- 

dengan disertai penerbitan sebanyak-banyaknya -------------------Ll -.: 1 
I 

1.750.000.000 (satu rnilyar tujuh ratus lirna puluh juta) Waran SerI I -. 
1 

yang diberikan secara cuma-cuma yang menyeltai saham biasa sln& i 
nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran - - - - - - <  

Umum dengan memperhatikan Peraturan perundangan yang berloku 

tern~asuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang -.- - 
I berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan -------... 

r 

I 

dicatatkan; .................................. - ------------mL. . 
I 

3. Menyetujui perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan - 

Pengawas Syariah Perseroan, yaitu rnernberhentikan dengan horm:tt 

10 



1 - Tuan KYAl HAJl AHMAD MUNlF SURATMAPUTRA sebagai I 

I Ketua Dewan Pengawas Syariah; ...................... I 

I 1 - Tuan AMlNUDlN YAKUB sebagai Anggota Dewan Pengawas I 
I 

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ------- 

Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun --- 

ke-2 (dua) setelah tanggal pnngangkaian rnereka, yaitu pada saat - 
I 

ditutupnya Rapat Umum Pernegang Saham Tahunan Perseroan -- 

untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yang ----------- 
I 

ciiselenggacakan pada tahun 201 5 (dua ribu lima befas). ------------- I I 

Dengao demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan 

Dewan Pengaivzs Syariah Perseroan teihitung sejak ditutupnya I 
I 



.: 1 
IPO (Initial Public OfferinglPenawaran Umum) termasuk tetapi tidsk qzr;: ~ 

: j  1 
.: , .:. , . 

terbatas pa&: .............................. - - - - - - - - -  3 i . . . .  . .,, - ., ,:. ..:.: ..~.,2 ._ ,. i .. . ,~ ., .*'$ ( 
- menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akggj 

,,:::,$ i , 

1 
( - 

I r 1 mendaftarkan 

I : Kolektif sesuai 

Indonesia; -------- 

- mencatatkan seluruh saham Perseroan yang 

saharn yang telah dikeluarkan dan disetor penuh 

Bursa Efek; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
---- 12 



- I .  rerseroan In1 bernama PT BANK PANIN SYARIAH Tbk, ------------- 1 berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ---- ' ' 

cu ku p d ising ka t dengan "Perseroan"). ............................ 

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau pewakilan di tempat lain, 
I 

baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana - 

ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-------------- I 
I 

------------- JANGKA WAKTU BERDlRlNYA PERSEROAN ------------------ 

I 
................................ Pasal 2 ................................. 

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai ---- I 

I 

sebagai badan hukum perseroan terbatas selak tanggal 1 1-1 2-1 979 (sebelas I 

Desember seribu sembilzn ratus tujuh puluh sembiCan).-------------------------- I 

------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA--------------- 
I 



- Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergera 

bergecak kepada nasaba h ;-------------------------- r -!( 
- Melakujtan pengarr~bilalihan utang berdasarkan Aked 

- atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinslp 

I - Melakukan usaha kartu debit dan/atalJ kartu 

- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri s 

berharga pihak ketiga; ......................... -----.--. 

Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah ;- 

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berhary 

Melakpkan penitipan untuk kepentingan pihak lain ;----- 

enyimpan barang dan vu 



! I ~ G I ~ I ~ I  tyd~ I ualarll rial nasaDan tlaaK rnernenunl ------------ 

1 
kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan -- 

yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. ----------- 

I . Melakukan kegiatan anjak piutang, dan usaha pernbiayaan.----- 
I I 

e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun ------ 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ---------- 

berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun peniberi ke j a  rnaupun ~ 
selaku pendiri danktau peserta dana pensiun lernbaga --------- 

I I 

I f.' Melakukan kegiatan penye&ian modal rnudharabahlrnusyarakah 

I pada bank atau peitisahaan lain di bidang keuangan sewa guna 
I 

usahahjjzrah, perusahaan modal ventura, lernbaga kliring dan , 
I 

penjamin serta Iernbaga penyimpanan dan penyelesaian dengan A\- 15 



-..~....,,7 , .:....*.:>!, ... . . . . ,,- . .%. ..* .. .. . --- 
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 2.000.000.000.000,00 (dua tffl 

Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham, yanq 

masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,OO 

Dari modal dasar tersebut telah diterr~patkan sebesar 5.000.000. 

milyar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ------------+ 

Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) oleh para p 

saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian se' 

nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir persetujua 

100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang tel 

ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebe 
------_ 16 



UIUII IUI I lndi I r \qJdUd ~UUI IK  paua saar pernanggllan Kapat ------ 

Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyetoran ----- I 
I 
I 

tersebut; ........................................... 
I 

b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ---- 

Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan ---- 

Lembaga Keuangan atau penggantinya Otoritas Jasa Keuangan I 
(dahulu Badan Pengawas Pzsar Modal dan Lembaga Keuangan, 1 

I 
selanjutnya Otoritas Jasa Keuzngan disebut "OJK" ) dan tidak 

I 

dijaminkan dengan a r a  apapun juga; ............................ 

I c) nemperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana --- 1 
I diatu: dalam Pzsal 14 ayat 1 finggaran Dasar ini. .................... 

I 
I 

d) dzfam hzl k n d a  yang aijadikzn sebagai setoran modal dilakukan - ~ 
I I 

daiarn bentuk saharn Perseroan yang tercaiat di Bursa Efek, -------- 

-T----- I 

17 



5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Per$@ii 

- dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutn 
i 
i 

Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan hargar=:% 

tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan 

Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengelua 

saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggar 

ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, seri 

peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroatp 

I 
6. Setiap penambahan rriodal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ek 

I (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar de 
1 s 



D) vengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD ----- 

I 
1 3). dilakukan dalam rangka reorganisasi danlatau restrukturisasi ---- 
I ~ 

I ' kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam ha1 pengeluaran -- 

saham: ............................................. 
I 

)fang telz h disetujui o!eh RUPS; danlatau ....................... 

4). dilzkukan sesuai dengan perztl~ran di bidang Pasar Modal yang-- 

, 

' 1  i 
memperbotehkan penambahan modal tanpa HMETD. ---------- 

I c) HMETD wajib dapat dialihkan dan dipeidagangkan dalam jangka -- 

I [ waMu sebagairnana ditetapkzn dalam Peiatuian Nornor IX.D.1 ------ 
\ 19 1 I 

I 

1). ditujukan kepada karyawan Perseroan; ....................... 

2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat -- 
I 

f dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ------- I 



yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-sy 

I *  f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk peme 

Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang menga 
! 

hak unt1.1k memperoleh saham, dapat dilak1.1kan oleh Direksi --- 

berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujiii 

pengeluaran Efek tersebut. .................................... 

) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya 

penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak 

sama dengan saharn yang mempunysi ktasifikasi yang sama y 

diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiba 

untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri HLI 
20 



b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi 

i ' / dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi -- I 

! 

I 
t 

sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali ----- 

I 
I 

paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus ) dari modal --- 
I 
I 

dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat I 

6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak -- 

Asasi Manusia. ....................... L ....................... 

I Anggaian Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor- 
i 

I 

b.4. , Daiam ha! penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud 

I memenuhi keientuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) -------------- 
i 
/ Undang-Undeng Nornor 40 Tahun 2007 tentang ------------------ 
I ~ / Perse:can Terbatas dan perubahanlpenggantinya (selanjutnya 
I I 

! disebut "UUPT"), dslam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah 
! 

l-. - 2 1 



) penggantinya 

1 8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah 
! 

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

\ 
I------ - - - - -  - --------- 

............................. 

1. Saham-saham 

I sebagaimana terdafiar dalam 

2. Perseroan hanya mengakui 

sebagai pemilik dari 1 (satu) 

3. Setiap 1 (satu) sahanl 

, 4. Dalam ha1 1 (satu) 

22 
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I . munu n e p e l  I IIII~CII I ICII I I S ~ U C I Y ~ I  UCI I ~ U  L. ---------------- 

' I  a. Dalam ha1 saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif --- 
~ 
I 

pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ---- 
I 

wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau -- 

surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. ------------------- 

I b. Dalam ha1 saham Perseroan rnasuk dalam Peniiipan Kolektif -------- I 
I 

I I Lembaga Penyelesaian cian Penyimpanan, maka Perseroan vitajib -- 
I 

menerbitkzn sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ------ i 

' I 

Penyelesaian dan Penyc'rnpznan sebagai tanda bukti pencatatan ---- 
I 

dakm huku daftar pemegang saham ,!e~seroan. ....................... 

8. Untuk szham-saham Perseraan yang tercatst pada Bursa Efek berlaku - 

pula peratwan perundang-undangan di bidang Pasar b.4oclal dan ------- 
~ 
I 



I 
I 
i . b. Nomo r su rat kolektif saham; -------------------------.---*-* 

I 

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -------------- I 

I 
t 

I 

e. Tanggal pengeluaransurat kolektif saham; ....................... 

f. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh Direksi;---------- 1 
4. . . . Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya 

i '  

! 1 I 
C ' a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham ;- 

b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal 

( I  i 
c. Nomor surat sa ham peca han n ilai nominal saham; --------------- 

! 

1 pengeluaran su rat sa ham; ........................... i 

24 
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a. Dalam ha1 surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat 

.. dilakukan jlka- ............................................ 

I 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham 

adalah pemilik surat saham tersebut; dan .................................. 
I 
I 
I 

) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;------------- 
I 

/ d Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah 
1 
a I mernberikan penggantian swat saham yang nomornya sama dengan 

2. Oalam lial surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat---- 

j I 

, dilakukan jiks: ............................................................ 

I a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah-- 
I 

b. Perseroan telah rneodapatkn dokurnen pelaporan dari Kepolisian 
25 



,':pi I 
.- ----------- -- ------------- Pasal 8 -------------------------- ;.ica-g$ , - ' G.+ ,.gq 1 . 

.:/**. .*g& !. 

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memunl hf@$ ..c~..?.:4 ; i , 
,.- & 
.?* r :.;& 
+I...7C ha1 sebagai berikut: ----- ------ - ......................... -.,..%-- %zsd I 

..>* .,":* 
:@ 
::*,1; ' 

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dnrl .:.+$# 
I 

:+& ' .,.. ..?> 
.$.3::j 

1 ..;;.*,.. : e;z i 
^ Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham ;.LSG;~ .3,L3 ~ 1 

, ...- >.:%$ I 
, <%$ ; 

Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian .-?;.+@' .L...~. .!>s&; , ~. 
,.*- :, b ;.@ I, 

untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penylrnpai@'j ... .%.,A ;::>: ! , 

. .? . ...-< 8 I 
:: .i I ':* I 

I b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian aiau ---- 

; I  I 

Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembilga - , 
I Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas narna Bank Kust~~llarl -. 

I 

atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang I 

26 
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I uanar rernegang aanam rerseroan; ..................... 
I 

I e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang - 
I 

I I terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---- 
I 

j I atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi - ~ 
I I 

I 1 kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi ---- 
I 

1 

I I ' 

I atas nama Pihak yang ditunjuk okh Lembaga Penyimpanan dan --- 
I 

I Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;------------------- 

I Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan - 
1 

Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau ------ 
I 

/ Biro Administrasi Efek yang ditunju k Perseroan; ------------- 
r 1 

I 

f. Lernbaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -- I 

Perusahzan Efek wajib mene;bitkn konfirmasi kepada pemegang -- 
I 

! rekening sebagai tanda bilkti pencatatan dalam rekening Efek;--------- 
\ 27 1 
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BERITA ACARA 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BlASA 

PT BANK PANlN SYARIAH 

Nomor: 74.- 
r- 

' -Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-06-2013 (sembilan belas Juni dua ribu tiga ---- I 
I belas). ......................................................................... 

1 -Pu kul 15.00 (lima beas) Waktu Indonesia Barat. ............................. 

-Says, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan ----------- 

dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -- 

I 
-Atas permintaan Direksi dari PT BANK PANlN SYARIAH, suatu ------ 

perseroan yang didirikan menur~~t dan berdasarkan Undang-undang -- 

Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, 

beralamat di Jalan Letjend S. Parman Kaveling 91, Gedung Panin Life --- 

Centre Lantai 3, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, -- 

Jakarta Barat, yang anggaran dasar beserta p e r ~  bahannya dimuat ------ 

da]am: ...................................................... 

- AMa tanggal 08-01-1972 (delapan Januari seribu sembilan ratus 

I tujuh puluh dua) nomor 12 yzng kemudian diubah dengan akta 

tanggal 03-1 0-1972 (tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh 

i dua) nomor 5, akta tangp~l 01-02-1979 (satu Februari seribu -- 
I 

i sembilan ratus tujuh puluh sembilan) nomor I; akta tanggal ----- 

I 30-08-1 979 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus tuju h puluh I 

sembikn) nomor 28, sernuanya dibuat dihadapan Moeslim Dalidd, 

Sarjana i-tukurn pada waktu itu Notaris di rJfaiang, yang telah --- 

mendapat pengesahan dari Menieri Kehakiman Republik ------- 
A 1 



lndonesia se,ssirwl deriggrl $r.[@f kgu(:!h.m lortanggal 11-12-t979 
I 

1 (sebelas Desembar $oril_ril $e&j[/@fi f#lu@ tujuh puluh sembilan) 
I 
I , . 

Nomor: YA.5128414, dan 1el:rll d,d&fafkrm (I/ Pengadilan Negeri ---- ! 

Malang pada tanggal 03-07-1900 ([[QQ J~l i  seribu sembilan mtus 

( delapan puluh) Nomor: 209IPPIP.N.M~NIII1800;----------------------- , 

I 

eribu aembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 36 Tambahan 1 

I - Berita Negara Republik lndonesia tanggal 14-06-1994 (ernpat ------ 
I 

~bf lk  Indonesia tanggal 17-04-1 997 (tujsrh belas i. 
, , .  - 
: " . .  ... .- < 

i 
,..,, . ... ". .. ' 
sf::,: 

kgn.~::~@&r ssrnbllan puluh tujuh) nomy 31 ---- 
<'.<.*., ,i.:x> ;". ..: ,; ,:, ., , ;s*$x:*z?:>~ : >> r,: ..$, . . . . . . . . . 2 

i 

I [ tujuh Februarl eerlbu sernbllan MtUa srnbllan puluh d6l 

belas Juni seribu sembilan ratus sernbilan puluh empat) nomor 47 

Tambahan Nomor: 324711 994 ; 

t I Nomor 17. Ta'ambahen Nomor: 1300i1988:------------------- i 
i ! 

I - Berita Negara Republik lndonesia tanggal 06-05-1997 (enarn Mei 

i - Berite Nsgars Republlk Indonesia tanggal 24-09-1999 (dua puluh 
: I empal Sepl~rnbor s a b u  sernbilan ratus sembilan puluh sernbilan) 

I 

I 
1 

J i l ~ m ~ r ;  77 Tambahan Nomor 250/1999 ;----------------------------- 

I - Perubahan seluruh Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan dengan 

C ' Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan I 
I 
I ( Terbatas dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal I 

' 19-06-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan), Nomor: 49, ; I 

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-08-2010 (dua puluh - ' L- 2 



Agustus dua ribu sepuluh), Nornor 67, Tambahan Nomor ----------- r I 1 2339/2010 ; .................................................................... 
t m  

- Perubahan tentang Modal terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Syariah 

tanggal 03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga belas), nomor 5, yang 

dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh --------- 

persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- 

I Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 10-06-2013 --- 

(se pulu ti Juni dua ri bu tiga belas) Nomor: .......................... 

I AHU-30860.AH.01.02.Tahun 2013, dan Pemberitahuan tentang 

Perubahan Anggaran Dasar telah di tefma dan di catat dalam 

Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia tanggal 14-06-2013 

I (empat belas Juni dua ribu tiga belas) .................... 

Nornor: AHU-AH.01 .I 0-241 32. ............................ 

[ -/ Perubahan susunan Dewan Komisarir yang terakhir dimuat dalam 

1 1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat P T  Bank Panin Syariah ---- 

tanggal 05-10-2012 (lima OMober dua ribu dua belas) Nomor 05,-- 

I yang dibuat dihadapan Erni Rohaini. Sarjana Hukum, Notaris di 

JakaFia tersebut, yang Pemberitahuan tentang Perubahan ---- 

Susunan Pengurus teCah di terima dan di catat dalam Database 
I I Sistem Administrasi Badan Hukurn Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-02-2013 (empat 

I belas Februari dua ribu tiga belas), Nomor: AHU-AH.O1.lO-04559. 

dan PeiuSahan susunan Direksi yang terakhir dimuat da!am Akta 
1 
I Pernyataan Keputusan Eapai Umum Pernegang Saham Tahunan 
L --- 3 



A- 

I PT. Bank Panin Syariah tanggat 03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga 
I 

I belas) Nornor 5, yang dibliat dihadapan saya, Notaris, yaw 1 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah di terima dan dl 

I 
cstat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukunr 

I 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

tanggal 14-06-2013 (ernpat beias Juni dua ribu tiga belas) ---------- , 

Nornor: AHU-AH.01 1 0-241 33- -----------------------------------=- 
i 

[ -Untuk seianjulnya PT BANK PANIN SYARIAH dalam akta ini disebut --- 

( "Perseroan" .-----------------------------------------------------.~ 

-Berada di Gedung Bank Panin Pusat, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, ----- I 

I - I 

/ -Agar membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan-- , 

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan------. 
I 

i tersebut di atas (unt1.1k selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat mana ---------=h 

dilangsungkan pada hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut ---*- 

di atas -------------- - --------------- ----------- ------ --- 
I 

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris; ----- I 
I 

1. Nyonya DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Wonogiri, pada 

' 

' r tanggal 05-02-1966 (lima Februari seribu sembilan ratus enam puluh ---. 1 
i enam), Direktur Utama Perseroan Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di Jakarta Timur, Kav Agraria Nomor 158, Rukun Tetangga 002, 1 

I 

Rtlkun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit; + 

pemegang Nomor lnduk Kependudukan: 3175074502660002, yang --- 

berlaku hingga tanggal 05-02-20q5 (lima Februari dua ribu lima belas);-- 
I 

I 



-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak selaku Direktur Utarna-- r- -- 
I 2. Tuan FATHORRAHMAN, lahir di Sumenep, pada tanggal 12-06-1961 

I (dua belas Juni seribu sembilan ratus enarn puluh satu), Direktur ------- 

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bedempat tinggal di Kota Bekasi, 

Taman Peninsula Blok E-14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 021, 

Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan;-------------------- 

Pemegang Nomor lnduk Kependudukan: 3275041206610013, yang - 

j berlaku hingga tanggal 12-06-2017 (dua belas Juni dua ribu tujuh---- 

1 -untuk sementara berada di Jakarta ---------------------------me----------- 

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak selaku Direktur ------ 

I 11. Anggota Dewan Komisaris Perseroan;----------------------------- 

! 
3 .  Tuan ARIES MUFTI€, lahir di Garut, pada tanggal 17-04-1955 (tujuh - 

1 1 belas April seribu sembilan iatus Iima puluh lima), Kornisaris - - - -  
I 
? 

i UtamdKornisaris lndependen Perseroan, Warga Negara Indonesia, ----- 

I bettempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Taman Kebon Sirih llV3, ------ 
I 
I / Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kdurahan Kampung Bali, ----- 

I Kecamatan Tanah Abang; ---------------------------------------- 

1 -pemegang Nomor lnduk Kependudubn: 31 71 071 704550002, yang--- 1 

berlaku hingga tanggal 4i7-34-2017 (tujuh belas April dua ribu tujuh 

bolas); ........................................................................ -1 

-menurut keterangannya dafam ha1 inl ,beitindak sel'aku Kornisaris ----- 

1 Ut~malKomisaris ladependen Per~er0ar-l; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 



20-08-1965 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam putuh I I I I I ~ )  r-'- 
/ Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal (li 
I I 

I 
I Tangersng, Jalan Sawo VI Nomor 56B, Rukun Tetangga 002. Rtrliitrr I 

I 
I Warga 002, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas; ------ 

1 

i I i pemegang Nomor lnduk Kependudukan: 3671 092008650006, ywt19 I , 

I I 

i berlaku hingga tanggal 20-08-2013 (dua pi~luh Agustus dua rib\] IlUQ ' 

belas); -------------------------------------- <.. . - .:.-2 ;: i 
.: , 

I . i 
: 1 

. :: .: / -1jntuk sementara berada di Jakarta . - - - - -  ------------ ------------- --.. . . I .. 
L I 

,$, ' 
>I , k. 

-menurut keierangannya dalam ha1 ini bertindak selaku Kornlsntisi .+:d,. 
91. :-&: 

Perseroan; ---LA------------------- -----------*" j-.r.i+A% i .. -. .. .,.. ' -.a+ ' , 
-4 

I .:B ; 
.$ 111. qra Pemegang Saham Perseroan :-------------------------s--emsmm'L..s;..FI..~.x. .- .a;:= i.s 
.:<$ .q , . 

,?,.A 
.;<-% 

i 
: ..3 

I .a. Nyonya ROOSNIATI SALIHIN, lahir di Jakarta, pada tanggal -z~.*~B:S%@ : . > L : ~ ~ ~  

.. , . . 5% ! 

I 
02-12-1947 (dua Desember seribu sembilan ratus empat pul 

Wakil Presiden Direktur PT Bank PAN INDONESIA Tbk dig) 

/ BANK PANlN Tbk, Warga Negara Indonesia, bertempat tlnggo! 
I 
1 Jakarta Selatan, Jalan Madrasah Nomor 1 1 El Ru kun Teetang 
I 

, :/ . . 

Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Ketirnatan Pea 

09.5304.421 247.0269, yang berla ku seumur hid~p;-----------==~~=~:-.-.:~ 1: 

I .b. Tuan GUNAWAN SANTOSO, lahir di Nganjuk, pada tanggal .- 

I i 19-09-1967 (sembilan belas September seribu sembilan ratk18 

puluh tujuh), Direktur PT BANK PAN INDONESIA Tbk dislngk 

PT BANK PANlN Tbk, Warga Negara Indonesia, berternpat tin 

Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk P.4118, Rukun Tetangge 

Rukun Warga 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembai 

Nomor lnduk Kependudukan: 09~5208.190967.044$ 
- ... 6 



berlaku hingga tanggal 19-09-201 3 (sembilan belas September dua 

-menurut keterangan mereka dalam ini bertindak dalam jabatan mereka 

masing-masing selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur PT BANK PAN 

INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANlN Tbk, dengan demikian --------- 

mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT BANK 

PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANIN Tbk, suatu perseroan 

terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang negara 

Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di Jalan 

Jenderal Sudirman Kaveling 1, Senayan, Jakarta Pusat 10270, yang -- 

anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan ---- 

dalam: ------------------------ ------------------- 

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-06-1972 (enam Jur~i 

seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Nomor: 45 Tambahan Nomor: 

2 1 0; ------------------------------------------------ 

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-10-2002 (satu Oktober 

dua ribu dua) Nomor: 79 Tarr~bahan Nomor: 835; ----------------- 

Berita Negara Republik Indonesja tanggal 07-10-2005 (tujuh Oktober 

dua ribu lima) Nomor: 80 Tambahan Nomor: 973; ----------------- 

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-2009 (tiga belas --- 

Februari dua ribu sembilan) Nomor: 13 Tambahan Nomor: 4246 ----- 

(Penyesuaian dengan UUPT Nomor 4012007); ....................... 

k r i t a  Negara Republik Indonesia tanggal 02-03-2012 (dua Maret dua 

ribu dua belas) Nomor: 18Tambahan Nornor: 5579; ........................ 
I 

- sustrnan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat daiam akta 

/ tanggal 27-04-2012 (dua puiuh tujuh April dua ribu dua beis) Nomar: 

y--- 7 



/ 
I 
I 
I .  

71 dibuat di hadapan Indah Fatmawati, Sa jana Hukurn, pengganti t l : i !~  

I I Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sa jana Hukum, Notaris di Jakitru 

i 
Perseroan tersebut dalam ha1 ini selaku pemilik dan pemgang-------- 

1 
4.999.951.790 (empat rniliar sembilan ratus sembilan puluh sembilarr 

I juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan pululi) 
~r 

i 

2. Tuan Haji AHMAD HIDAYAT, lahir di Pumvakarta, pada tanggal ----- 

08-02-1 938 (delapan Februari seribu sembilan ratus tiga puluh 

1 
delapan), Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi 

Banten, Jalan Budi Nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun 

004, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan; ........................ 

-Pemegang Nomor lnduk Kependudukan: 3671130802380001 

-menurut keterangannya dalam ini bertindak untuk diri sendlri 

pemilik dan pemegang 48.210 (empat puluh delapan ribu dua 

- 

sepul u h) sa ham dalam Pe rse roan ; -------------------rCY1 
r 

-Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham yang hadir tersebut, 

sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ---. 
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekat 

minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah 

pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang 

Perseroan pada tanggal 19-06-2013 (sembilan belas Juni dua ribu ti 

yang diterbitkan oleh Perseroan ................................. 

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal9 ayat 4 Anggaran Dasar P 

penghadap Tuan ARIES MUFTIE, selaku Komisaris ~ t a m a i ~ o m i  

8 



lndependen Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat. ........................... I" I 
-5ahwa sebelum Rapat dimulai, penghadap Tuan ARIES MUFTIE, tersebut di 

atas telah meniperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham ----- 

Perseroan tanggal 19-06-2013 (sembilan belas Juni dua r i b ~  tiga belas) -------- 

yang diterbitkan oleh Perseroan dan menjarr~in sepenuhnya bahwa pemilik 

I saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut 
I 

adalah sesuai dengan Daftar Pernegang Saham Perseroan pada tanggal ------ 

i 19-06-2013 (sembilan belas Juni dua ribu tiga beias). ............................. 
! 

A. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---- 

19-06-2013 (sembilan belzs Juni dua r i b ~  tiga belas) yang diterbitkan oleh 
I 

Perseroan, jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah ------- 

sejumlah 5.000.000.000 jiima milyar) saham, dengan nilai nominal Rp.100,- 
I 

(seratus Rupiah) setiap saham; ---------- --------- -------- 

! 
B. 6ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar -------- 

/ I  Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan Slang sah - 
I 

dari mengikat apabila dihadiri okh Pernegang Saham atau Kuasa -------- 

Pemegang Saham yang sah, yang sedikitnya mewakili paling sedikit 314 , 
I 

(tiga per empat) bagian dari jumtah seluruh saham dengan hak suara yang I 

ditempztkan ofeh Persero-oan dengan hak suara yang sah, sehingga -------- 

I sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ........................... 

I C .  Bahwa sesuai dengan Daftar hadir dalarn Rzpat ini telah hadir danlatau --- 

1 berdasarkan Pasal I I ayat 1 Anggarsn Dasar Perseroan. Rapat addah sah 

dan berhak mengarnbil keputalsan yzng sah dan mengikat. ------------------- 
A- 3 i 

I 
! diwakili selcrruh pemegang saRarn Perseroan yaitu sejumlah 101.015 --- 

(seratus s a t ~  r i b ~  lima belts) saham, dari jumlah seluruh saham yang telah , 



r-- 
- 

I -Ketua Rapat memulai Rapat dengan membicarakan acara Rapat. --------- - . 

I 
I 1 -6ahwa karena acara Rapat ini telah diketahui oleh para yang hadir ma 

Ketua mengusulkan dan Rapat dengan suara bulat secara musyawarah ( 

I. Menyetujui perubahan seturuh Ansgaran Dasar Perseroan anta 

I 
I I 1 a. Menyetujui Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terl 

... I 
menjadi Perseroan Terbuka; ---------------------------------u6ii ; 

.> i . 

.,: 1 b. Menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX, 
.g p 
.:, 8 . ;i 8 

Lam pi ran Ke putusan Ketua Bapepam dan LK ----------------...szf~ ; 
'! I . . 

Nomor: KEP-179lBU2008 tanggal 14-05-2008 (empat belae M@ij ' ' 

', ! 

dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar I 

. j 

.. ! 
: I Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifqt +=Es:; I .;, 1 
; 1 

I Ekuitas dan Perusahaan Publik; -------------------.--+... ... i 
2. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan -------1*u9+n ! 

I 

sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima milyar) saham baru -------.- 
dengan disertai penerbitan sebanyak-banyaknya --------------------.-. I ~ 
1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I -. 

I 
yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa alas , 
nama yang ditawarkan kepada Masyarakat metalui Penawaran ----.- 

Umum dengan memperhatikan Peraturan perundangan yang berlaku 

terrnasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang -.- 
I 
I 

berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan --------+.+ 
I 

I die-tatkan; ........................... - ---- ------ . 
I 

( 3. Menyetujui perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan - f-l Syariah Perseroan yaitu memberhentikan dengan horrn;. 

10 
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seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas r--...- 
Syariah Perseroan, dengan alasan untuk mempermudah --------------- 

, perhitungan jangka waktu masa jabatan anggota Direksi, -------- 

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan ----- 

mengangkat kembali : ................................................... 

- Nyonya DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, sebagai ---------- 

Direktur Utama ; ................................................. 

I - ' Tuan FATHORRAHMAN, sebagai Direktur ;-------------------------- 

- Tuan BUD1 PRAKOSO, sebagai Direktur Kepatuhan;------------ 

i 
- Tuan ARIES MUFTI€, sebagai Komisaris UtamaIKomisaris ---- 

I I ndependen;--- ..................................... 

- Tuan JASMAN GI N1-I NG MUNTH E, sebagai Komisaris; ------ 

- Nyonya YUMIRATI KARTINA, sebagai Komisaris Independen; -- 

- Tuan KYAl HAJl AHMGD MUNIF SURATMAPUTRA sebagai 

I Ketua Dewan Peng awas Syariah; ..................... 

1 - Tuan AMlNUDlN YAKUB sebagai Gnggota Dewan Pengawas 

I Syariah .---------------------------------- 

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ------- 

Pemegang Saham iahuoan yang diselenggarakan pada tahun ---- 

ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan mereka, yaitu pada saat - 

ditutupnya Rapat Umum Pavegang Saham Tahunan Perseroan -- 

uniuk tahun buku 2014 {dua ribu empat belas) yang ----------- 

diselengga~akzn pada tahun 201 5 (dua ribu lima belas). ------------- 

Dengan demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan 

Dewan Pengawas Syaria h Persewan terhitung sejak ditutupnya 



1 Direktur Utama : Nyonya DENY HENDRAWATI, Sarjana ---. 1 

I 
I 

Hukum; ----------------------------------------. 1 

- Direktur - Tuan FATHORRAHMAN; ..................... 

Direktur Kepatu han : Tuan BUD1 PRAKOSO; ----------------------. ~r 

DEWAN KOMISARIS- -----------------------------------------------*-- 

Komisaris UtamaIKomisaris Independen: Tuan ARIES MUFTIE;--- 
I 

I I I 
Komisaris : Tuan JASMAN GlNTlNG MUNTHE ; ------- I 

i 
Komisaris Independen : Nyonya YUMIRATI KARTlNA ;-------------WE* I 

1 I 

DEWAN PENGAWAS SYARIAH: ................................ ---.. 

Ketua : Tuan KYAl HAJl AHMAD MUNlF SURATMAPUTRA ;--+- 
I 
I 

Anggota : Tuan AM 1 N UDl N YAKU B ; ------------------------IeR2. 1 
I I 

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----.+ 
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dang@fi ~ 

I 

IPO (Initial Public OfferinglPenawaran Umum) termasuk tetapi tidal( .W 

r - menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham 

I 1 

I 
1 - menetapkan penggunaan dana atas dana yang dipe 

I I melalui Penawaran Umum; ............................ 
1 r - mendaftarkan saharn-saham Perseroan dalam Peniti 

I 
I Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Ser~tral 

1 
i 
- mencatatkan selurl~h saham Perseroan yang merupa 

saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada 

Bursa Ef&; .............................. ----- ---- ------ -------- --= 

--- 
, ,, 12 



5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan -- 

u ntu k: ................................................................................ 

' I a menentukan kepastian jumlah Saham dan Waran Seri l yang ----- 

I dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat;-------- 

i b. I menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal---- 

ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi ------- 

pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran ---- 

( Umum, setelah penawaran Umum selesai dilaksanakan; --------- 
I 

-Sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar yang telah disetujui, 
% 

maka disetujui untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi - 

I 
! ------------------ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------------- 
i 

I. Perseroan ini bernama PT BANK PANlN SYARlAH Tbk, -------------- 

I berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ---- 

cukup disingkat dengan "Perseroan"). ................................. 

1 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di ternpat lain, 

' I  baik di dalam mzupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -- 

ditetapkan oleh Direksi dengan prsetujuan Dewan Komisaris.-------------- I 
------------- JANGKA WAKTU BERDlRlNYA PERSEROAN ---------------- 

- 

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai --- 

sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal I 1-1 2-1 979 (sebelas 

Desember seribu sembifan iatus tuju h pufuh sembilan).------------------------ 

-------------- k'! AKSUD DAN TUJUAN SERTA KEG! ATAN USAHA-------------- 

------------------------------------------ Pasal 3 -------ma-------------------------------- 

13 



/ I 

[ 1. Maksud dzn tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang---- 

t bank syariah .. 

I I 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dap:-I! 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ........................ - - - I ,  
I 

-*=..-; 1 - Menyediakan pembiayaan ; -------------------------------------... . .+,: . .: 
. ,.: 

. .  $ . . 
.?.::{ ::.r a. ."*,-< - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara ;-------;.-- - - - I.;,: .-: L 

. - Menghimpun dana dalanl bentuk simpanan berupa 

( Tabungan atau bentuk lain nya; ------------- 

I - Menghinlpun dana dalanl bentuk lnvestasi berupa Depogit~ ,% 

i I 
! - Menyalurkan pembiayaan bagi basil ;---- ----------- 

- Menyalurkan perr~biayaan penyewaan barang bergerak ~ t a u  

r - Melakuban pengambilalihan utang berdasarkan Akacl lj 

. atau Akad lain yang tidak bertentangan dengar~ Prinslp 

I - Melakukan usaha kartu debit daniatau kartu p~nl81 

I - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri s 

Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah ;- 

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berh 

an penitipan untuk kepentingar~ pihak lain ;---- 

diakan tempat untuk menyimpan barang dan s 
14 



I 1 - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun ~ 
I 

kepentingan nasabah ; ...................................................... 

Melakukan fungsi sebagai Wali Arnanat berdasarkan Akad 

I - Memberikan fasilitas letter of credit atau garansi berdasarkan ----- I ' 
I Prinsip Syariah ; ......................................................... 

I 

( - Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang ------ 

1 B. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan ----- 

' I dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai ---------- 

I 

a. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui ------- 

I pelelangan dalam ha1 nasabah tidak memenuhi ------------- 

I kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan -- 

yang di beli tersebut wajib dicairkan secepatnya. ---------- 

. Melakukan kegiatan anjak piutang, dan usaha pem biayaan.----- 

e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun ------ 

(ceuangan. ------------------------------------------------------ I 

I 

f. hlelakukan kegiatan penyedaan modal mudharabahlmusyarakah , 

I I pada bank atau peiirsahaan lain di bidang keuangan sevda guna 

usahalijarah, perusahazn modal ventura, lembzga kliring dan 

! 

' penjamin seitz iembaga penyimpanan dan penyelesaian ciengan -L-. --_ I 

15 I 

sesuai ciengan peraturan perundang-undangan yang ---------- 

berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi ke j a  maupun 
I 

selaku pendiri dan!&au peserta dana pensiun lerr~baga -------- 
I 



____ -. 

+;nuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang - i 
1 

i 
1 bemenang. ........................................ ----------------.. . i 1 :  1 g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sernentara untuk 

I 1 i 
! I  

1 

,' 

mengatasi pembiayaan bermasalah mudharaba~h/musyarakr~I~~, 1 
termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip -------,a.y -. 

I 

Syariah dengan syarat harus menarik kembali -----------------,-;; . -  ~ 
i 

penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ---.--....- . 

oleh Bank Indonesia. ----------------------------------------...... 1 ,  
i '  

I 
h. Mengusahakan usaha-usa ha lain yang berhub.ung.an -----------& 

1 
. . 

i 

langsung atau tidak langsung dengan maks~~d tersebut -----.----+.:a 

. ;  

. , 

diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan -------+i.-bz. :! .: 1 
. - ,  

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. -------------------1999:+9- . a e7 . ., i , 
...: : 1 .  

................................... MODAL -------- --- -------------------- Mxej-j-:.+g<:. - ',' .:?, , ; i 
:;, ;.,::; I 
~;-::,;s 1 
: ;1.PP , ..?$ i ............................... Pasal 4 --------- ---- -----------..- -s~I~~<~,:;.~:~< 

.-..~<:..,.. : ,;:<:.:;;: 
$.?<>.<* 1 ..... .: ,<e< ..:..-.. < . .,, --"-- 

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 2.000.000.000.000,00 (d 

1 / Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham. I 
! 
i 

masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,OO I 

I 
I 

r Rupiah). ----------------------------------------------w6e 
1 .  
( (  

1 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 5.000.000. 
I 

' 

milyar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------- 

Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) oleh para I 
i 
! 

saham yang telah mengarnbil bagian saham dengan rincian 
# .  

! 

nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir persetujuan I 

) ' 
I 
;. 

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang te I ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau selur~~hnya sebe 1 
--.. 16 i 
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I 

/-- 
I 

I Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) telah disetor oleh -------- 

para pemegang saham Perseroan dan nierupakan setoran lama ---------- 

dengan uang tunai, sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 5, --------- 

tanggal 03-06-201 3 (tiga Juni dua ri bu tiga belas) ya ng di buat -------------- 

dihadapan saya, Notaris yang telah merr~peroleh persetujuan dari -------- , 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ------- 

AHU-30860.AH.01 -02.Tahun 201 3, tanggal 1 0-06-201 3 (sepuluh Juni dua 1 
I 
I ,  ribu tiga belas). ............................................................... 

a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib --------- 

! 4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam -- 
1 

! I  diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat ------ 

Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyetoran ------ 

tersebut; ....................................... 

I b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- 

I Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan ---- 
I ,  

' I  i 

I 

Lembaga Keuangan atau penggantinya Otoritas Jasa Keuangan , 

(dahulu Badan Pengawas Pzsar Modal dan Lembaga Keuangan, 

selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJM" ) dan tidak 

' bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik -- ~ 
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ----- 

I 

1 dijaminkan dengan apapun juga; ............................. 1 

i c) memproleh peisetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana --- I 
I 

I diaiu: da4am Pasal 44 ayat 4 Anggaran Dasar ini. .................... 

d) dzlarn hzl Senda yang aijadikm sebagai setoran modal ditakukan - 

I 
I 

dafarn Senfuk saharn Perseroan yzng tercaiat di Bursa Efek, ------- 
i -- 17 1 



Gi harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar ---- 
I 

I 

I 

1 .  
1 wapr .----------------------------------------------- -- I I 

1. 
e). dalam ha1 penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio :: 1 

I 

' - saharn, laba bersih Perseroan, danlatau unsur modal sendiri, ir\aii:$ . 1 
i 
j 

. ,  . , ,  

.. . . . .  

taba ditahan, agio saharn, laba bersih Pefseroan, danlatau t~r~ggf::$' .:. _ . _ 
... .. .. . . .  :... . . . .. > .,.., ,..; I .... 

modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam ~sprri$.$:i::: . . . . 
. ~ - . ,: .. ~ 

: :' ;:? , 
. .,. ,... , 

Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa o 

yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar t 

- ! 
f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui P 

Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal 

yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta men- 

kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan rea 

jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran --- 

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Per@@ 

dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya 

Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harg 

tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan----?-i. 

Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengel 

saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggara 

ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, s 

peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Persero 

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat 

(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar 

-.... 1 S 



/ -. 
I saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari -- 

I Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai --------- 

berikut: ................................................................. - ------ - ----------- 

a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat --------- 

1 1  Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka ha1 tersebut wajib 

! 
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

I 
( (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang ------ 
I 
I 
I namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada - 
1 

tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran ------- 

Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah -- 

1 saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham ---------- 

1 Petseioan atas nama pemegang saham masing-masing pada ----- 
I 

tanggal tersebut. ........................................ 

i b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD ------- 

I I kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam ha1 pengeluaran - 

I I I). ditujukan kepada karyawan Perseroan; ..................... 

1 2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat - 

' I dikonversi rnerljadi saham, yzng telah dikeluarkan dengan ------- 

persetujuan RUPS; .......................................... 

3). dilakukan dzlam rangka reorganisasi danlatau restrukturisasi ---- I '  
yang telzh disetujui o!eh RUPS; danlatau ........................ 

4). dilzkukzln sesuai declgan perattrra-an di bidang Pasar Modal yang-- 

i memperbotehkan penarnbahan modal tanpa HMETD. 

( c) HMETD wajib dapat dialihkzn dan diperdagangkan dalam jangka -- 

[ wzMu sebagairnana ditetapkzn dalam Peiatuian Nornor IX.D.1 ------ 
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Gi Hak Memesan Efe k Terle bi h Dahulu. 

1 d) Efek Bersibt Ekuhs yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan 

tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada 
I 
I 

I [ I I ' 1 semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Beraildl 

I Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yauv 

dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan 1 
I dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajili ~ 

I 
I dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakar) 
I I 

oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan - 
I 

I 
Efek Bersifat Ekuitas. --------------------------------------------------..- 

I 

. ir 

e) Dalam ha1 masih terdapat sisa Efek Benifat Ekuitas yang tidak - - - . -  

diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud v . = z - 2 :  

.. ~ 

. I 
I .  

. , .. dalam huruf d ayat ini, maka dalam ha1 terdapat pembeli siaga, -----..- . - 1. 
Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak t 

-4 I yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-sy 

I yang sama .----------------------------------------~~ *-+s5sBBj 

I :  f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemeg 

Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengand 
! 

hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ---- 

berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetuju! 

f 
) Penambahan modal disetor n~er~jadi efektif setelah terjadinya 

penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak 

sama dengan saharn yang mempunyai klasifikasi yang sama 

diterbitkan oieh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban 

untuk mengurus pernberitahuan kepada Menteri Hu -_ 20 



, 

I a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan --------- 

' I  berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam --- 

I rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum - 

I b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditenipatkan- 

I dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari 

/ b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal- 

1 b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi- 

[ b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi 

) [ paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus ) dari modal ----- 

I 1 dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 

6 (enarn) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak -- 
I 
1 Asasi Manusia. ---------------------- 2 ...................... 

I b-4-1 
Dalam ha1 penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi -- 
I 

sepenuhnya, niaka Perseroan hams mengubah kembali ----- 

I Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor- 

1 ; memenuhi ketentuan Pasal 33 ayzt (1) dan ayat (2) -------------- 

I Undang-Undzng Nornor 40 Tahun 2007 tentang ------------------ 
1 
1 Perseraan Terbatas dan peiuhahanipenggantinya (selanjutnyz 
I 
I disabut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah 



/.~ - 

=a waktu dalarn Pasal 4 ayat 7.b.3Ang.garan Dasar 1i1i li.i;L 

terpenuhi; -------------------------------------------------------.. 
! 

~ 
. !  I b.5. ' Persetujuan RUPS sebagaimana dirnaksud dalam Pasrll 4 . 

i i . , 

ayat 7 b:l Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujiriar! .. . . 

. ' i  

untuk rnengubah anggaran dasar sebagairnana dimaksr~il . . .: - *  

dalam Pasal4 ayat 7.b.4 ~ n ~ ~ a r a n  Dasar ini. --------------.:.- 

I c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penarnbahan rnorln! 
I 
/ ' menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang----, 

menga ki batkan besarnya modal disetor menjadi paling kurany) 

25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan morn 

hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan ~ l e l i  

Perseroan, dengan tidak rnengurangi kewajiban Perseroan unlu 

mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini darl 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia danlatau 

penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetsr tart$@ 

1 8. Perseroan dapat membeli kembali saharn-saham yang telah dit 
j 

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bsha 

, _ _ _ _ _ _ _ _ _  -- -___ _ -__-__ SAHAM -------------------ad- 

............................ Pasal 5 ------------------- --------. 

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, 

I sebagaiman.a terdaftar dalarn Daftar Pemegang Saham Per 

I 2. Perseroan hanya rnengakui seorang atau 1 (satu) badan hukutn 

I 
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. --------- 

4. Dalam ha1 1 (sat~) saham karena sebab apapun rnenjadi milik. 

para pernilik bersama tersebut harus menunjuk 
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w- 
tertulis seorang diantara mereka atzu orang lain sebagai wakil mereka --- 

bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar -- 

Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah ---- 

dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan --------------- 

mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukuni yang timbul atas--- 

saham-saham tersebut. .................................................... 

. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -- 

' I  kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam ---- 

RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------- 

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan -------- 

dengan mengikuti ketentuan peraiuran perundang-undangan mengenai - 

pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang --- 

1 7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: ---------------- 

' I  a. Dalam ha1 saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif --- 

' I pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ---- 

wajib memberikan bukti pemilikan saharn berupa surat saham atau -- 

I b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif -------- 
I 

i 

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib --- 

su rat kolektif sa ham kepada pemeg ang sa hamnya. ..................... 

I menerbiikan sertifikat atau konfirrnasi tertulis kepada Lembaga ------ 

( Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai ianda bukti pencaiatan ----- 

I dalzm buku dafiar pemegang saham Perseroan. ----------------------- r 
1 8. Untuk szh'ham-sahan Perseioan yang tercatai pada Bursa Efek berlaku - 

I pula pecaturan prundang-tfndangan di bidang Pasa; Modal dan ------- 

( peratuizn Buna Efek, di tenpat di mana saham-saham tersebut ----------- 

1- 23 



i 1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ko!eMi+ saham yang mernlr~rt : 
I 

i ' 1  bukti pemilikan dari 2 (dua) saharn atau lebih yang dirniliki oleh seorany 
I 

I pemegana saham .------------------------------------------------ - ----. 
" 

[ 2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ------------ 

t 
! 

.~ 
. . 

a. Nama dan alamat pemegang saham; ------------ ------------ - - e e c c 2  .,. . ': 
:i 
4. I .. ;i, ' 

.<.- , 

b. Nomor ~ ~ r a t  saham; -------------- -------- --------- -----..- .... - ,' 
. : 3 . I 
.:'+ :. . A ,i& ~ 

.*'2,$ . & A %  

c. Nilai nominal saham; .......................... -----~~~~e+'r:.r'~i:l~~ .=,...,,>>' 
;:q I 
<>.-2, 333 I. 

d. Tanggal pengeluaran surat saham; --------------------------deaa:le..r:i-s.$& -:.xxg 

?:!2 
.*.. . .,<T I .% , 

e. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh Direk~i;----------~~:~~- ,,& .;:- ! 
,,;:% i ,. .7! 

.,.. 

3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicsntumka 

d. Nilai nominal, saham; ---- ------ ----mmD+PI 

e. Tanggal pengeluaransurat kolektif saham; --------------------5~~s~: 

f. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh Direksi;---------+- 

I 
4. . . .  . Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya 

C 

a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham ;--* 

b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal 

I 
c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham; --------------+ 

d. Tanggal pengeluaran surat saham; ........................ ---- - 
24 



f'-a pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ------------ 

I I 
5. Setiap surat saham danlatau surat kolektif saham danlatau surat saham 

pecahan nilai nominal, obligasi konversi danlatau waran danlatau efek 

lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi 

nomor urut dan hams dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat 

tandatangan dari DireMur Utama, dan tandatangan tersebut dapat dicetak 

langsung pada surat saham danlatau surat kolektif saham danlatau 

obligasi konversi danlatau waran danlatau efek lainnya yang dapat 

dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang- 

undangan yang be~laku di bidang Pasar Modal. ......................... 

I 1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -------------------- 

a. Dalam ha1 surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat 

.. dilakukan jlka: -------------------------I- --------------- 
I 

I 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham 

adalah pemilik surat saham tersebut; dan .................................. 

I1 ) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-------------- 

t/, Perseroan wajib niemusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah 

I memberikan penggantian surat saham yang noniornya sama dengan 

2. Dalam ha1 swat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat---- 

[ dilal<ul<an ji1x-r ............................................................ ha 
\ 

I a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah-- 
I 

b. Perszroan {elah mendapatkn dokurnen pelaporan dari Kepolisian 
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___C- 

[ Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; ----+. 

. ! ...; , .-+ ,.\.. . ~ -. . . I sebelum pengeluaran pengganti surat saham.------------- ----- --:- .I-- -: I .1 . . , ; .. . .-: 
L :.,,. 

I 
,... I 

,A. ' 

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung GI&! . -++%= .*. . ' : 
,<.:*a ; .?+%a , :.q$$ ! -':d-s ! 

I Pemegang Saham yang berkepentingan. ----- ----- --- ------ -wb,;:.b~r.,9~tti ,.::. ,.$ 1 

>,:32. 4 1 
-.. <." 

4. - Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3. pasal ini juga berlak\@:$$ :3i i I 

,.i.* 
.=...,< .; >: 
-.,+.x 

untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham ata,u Efek Bersifat -.ii'~6?&f?5 :..:.e. . . . ~  . 
.. ,. . .  .- , 

> :. *. ..r\. 
'. 

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian s a h m  -- 
I 

memberikan jaminan yang dipandang cuk~rp oleh Direksi -- 

Perseraan; dan ............................................... , 

[ d: rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telatl 

<... - < .. I Ekuitas .-------------------------------------- . . : .  - - ' 7  I.{ 

2;:; i 1 ,.a$ 1 .... ., :... . 
6 ________-------------- PENlTlPAN KOLEKTlF --------- -------- --- ...--. . ...&l ..... >..7 I i 

. ... . 

.---- - .................... 

1. Ketentuan 

I ha1 sebagai berikut: 

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga 
I 
i 

Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar 

Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiatl 

untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga 
! 

1 

! 

I 8 .  

b. saham dalam Penitipan Kolektif. pada Bank Kustodian atau ---- 
; 1 i 

diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatat 

dalam waktu paling kurang 14 (ernpat belas) ha~ i  kalender -- 

I Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga = ( 
I 

I 

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustsd~ar! -: 
I 

atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang I 

- I 
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rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; -------- 

c. apabila saham dalarn Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ------- I I ' r rnerupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -------- 

kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalarn Penitipan --------- 

I Kolektif pada Lernbaga Penyirnpanan dan Penyelesaian, maka ------ 

Perseroan akan -mencatatkan saharn tersebut dalarn buku Daftar ---- 

Pernegang Saham Perseroan atas narna Bank Kustodian untuk ----- 

I kepentingan pernilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk ---- 

' d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirrnasi kepada ----- 

Lernbaga Penyirnpanan dan Penyelesaian sebagairnana dirnaksud -- 

dalarn huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagairnana dimaksud - 

daiam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalarn buku ---- 

I Daftar Pernegang Saharn Perseroan; --------------------- 

I e. Perseroan wajib rnernutasikan saharn dalarn Penitipan Kolektif yang - 

1 terdaftar atas nama Lernbaga Penyirnpanan dan Penyelesaian ---- 
I i 
i : atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi - 

1 kolektif dalarn buku Daftar Pemegang Saharn Perseroan rnenjadi --- 
I 
1 

atas narna Pihak yang ditunjuk oleh Lernbaga Penyirnpanan dan --- 
1 
1 
) Penyelesaian atau Bank Kustodian dirnaksud;------------------ 

I Permohonan mutasi disarnpaikan oleh Lembaga Penyirnpanan dan - 
I 
I Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau - -  

Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; --------------- 

I f. Lernbaga Penyirnpaaan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -- 

! 1 Peii;szhaan Efsk wajib menarbitksn konfirrnasi kepada pemegang -- 

/ rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalarn rekening EM;------- 
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1 g. dalam Peniiipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikast 

1 yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapi~l 

/ dipertukarkzn antara satu dengzn yang lain;------------------. --- 

h. Persel-oan wajib menolak pencatatsn saham ke dalam Penitipnii 

1 Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, ---- 

I kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat rnemberilnrl 

/ bukti danlatau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut bcnnr- - 1 ' 

Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan - -- 

paling lambat 1 (sat~) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -------- - 

I. Manajer lnvestasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalanl I 

RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan - 

..,:;,: . ..<I ., . - .. .. . ., . .  

benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut bbensr. ..:.:::;j"~~ >:_ 

..,.,,,*- !.., .;. 
,..!+ 

, .:2;:2 
. .=.:.>: benar hilang atau musnah; ............................. -:.... .... :, .:d 
. . $ ."i, +*a. ~ 
,3gq 1 

I :>?is ; 

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitip~n .::&!8 ::..; 1 
:*s ! 

'.L*.,b7 . .. . ,.. ,ii>gd .-,c.{ 

i .;.s$!:, 
> . 

Kolektif apabila saham tersebut dijamin kan, diletakkan dalam fi*us~n**a~~~"~*.~ .T,s,+3 .:::$,, 

:=- ~:z ~ 
2: - .  sita berdasarkan penetapan pengadilan .atau disita untuk -----gr*x.-,,-:-&;~:$ + .....c,a7 . :=. . i 

:;&?:iz'5 
-4 ' 

':+4 . . .i.li. . .. . 
..i 

. . .:;.. pemeriksaan perkara pidana; --------------------------*% " i i~ . - . . : . .~~ -I, -..+ .:, . ..... - 
... .< . .. ..,.? 
,\,. ... <;+:<-< 

1 Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari po~lrlkllitt 
\ 28 

.-. -. 

w. 

.:&?: cy;3 i 
j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat Penitipsn k.;..7~&z ..., +.& w ~ 

.& ."kg ,y;& ; 
: - Kolektif: berhak hadir danlatau ,.mengeluarkan suara dalam RUP@ .;i2&g 

.A*.$ ; 
:?& 
.@% 1 .  . 

sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pads rekening --w.,-,;.~~&%? - ..5J&e : -  , 
.s$,:7 .?<>.& ! 
~ 2 Z . k  

G&% I , s:B= ; terse b ut. ----------------------------------mm9dii .:%& 
~. :?%..: .y+xa! i 

. .~ 

.c:.,s : .,.,:,.* 
;$;;* I k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan dafigr -s$j . .>% 
'.:f& 

.4-: 

rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki ol@$!'f 
,g; i .. .:,:s '. 

. .. . .,,? masing-masing pemeg ang rekening pada Bank Kustodian dan m-7.::~i~s. .. ..:.a. ,... ! 
.. ," ..,. .. .. . ̂ -I ' 
...u :1: ' . 

Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dau 1 .  
4. ! 
:"~' 



Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -------- r 
termasuk dalarn Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyirnpanan dan 

Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----- 

wajib menyampaikan nama Manajer lnvestasi tersebut kepada -------- 

Perseroan paling larnbat I (sat~) hari kerja sebelum panggilan --------- 

e a h a z n  Ebk wajiajib rnenyampaikan daftar pernegang rekening ---- 
1. 29 

I RLIPS; ............................................................................ 

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --- 

I 

lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga ---------- 

Penyirnpanan dan Penyelesaian atzs saham dalam Penitipan --------- 

Kolektif pada Lembaga Penyirnpanan dan Penyelesaian dan --------- 

seterusnya Lembaga Penyirnpanan dan Penyelesaian tersebut -------- 

rnenyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada --------- 

Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ----- 

masing-rnasing pernegang rekening pada Bank Kustodian dan ---- 

Perusatlaan Efek tersebut; ....................................... 

I n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain 

i sehubungan dengan pernilikan saham kepada Bank Kustodian atas 

saharn dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang rnerupakan 

bagian dzri Portofolio Efek R e k  Dana berbentuk kontrak investasi 

koleictif dan tidak terrnzsuk datani Penitipan Kolektif pada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian; dan ............................... 
I 

o. baias wakiu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak -------- 

I I untuk rnemperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya 

sehubungan dengzn perniiikan szham dalarn Penitipan Koiektif 

ditentukan oieh RUPS ds~gan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan 



/- I +------ 
1 Efek beserta jumiah saham Perseroan yang dimiliki deb----------- 

) masing-masing pernegang rekening Efek tersebut kepada Lembagd- . 

I 
I Penyimpanan dan Penyelesaian paling larnbat pada tang@ yangj. , 

I 

menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk --- 
I 

mernperoieh dividen, saham bonus atau hak-hak lainmya, untuk ---:- / selartjutnya diseiahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (ssti) ha., ~ 
I kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang =---- 

saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atwu-a 

hak-hak lainnya tersebut. .................................. .-T+ 

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada perati~ran -------------,< 

I 

- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dl . , 

wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan .= 

I dicatatkan. ................................................. - 
I 
! 

/.I [ -i -------- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----------* 
I 

I ........................... Pasal 9 --------- --- ---------------- 
i 

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara ----, - , 

I Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan ---------- 

I Perseroan. 

I I 

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : ----------------------------- 

I 1 a. nama dan alamat para pemegang saham danlatau Lembaga --------- 
I 

I . Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh -. ' 
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan --------------.- 

I Penyelesaian; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

r b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki ---------- 

I para pemegang saham; --------------------------------------------------------, 

c. jumlah yarlg disetor atas setiap saham; ................................. 
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d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai ---- 

( hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham 

dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran -- 
. . jaminan fidusia tersebut; ..................................... 

I 

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ---------- I. f. keterangan lai nnya yang dianggap perlu oleh Dire ksi;-------------------- , Dalam Daftar Khusus dicatat keterarlgan merlgenai kepemilikan saham ----- 

/ [ anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam --------- 

Perseroan danlatau pada perseroan lain serta tanggal saham itu --------- 

I diperoleh. Direksi berkewajiban I J ~ ~ I J ~  menyimpan dan memelihara -------- 

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-------------- 

( 4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Dafiar Pemegang -------- 

I Saham atau Dafiar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap ---- 

perpindahan tempat tinggaV alamat dengan surat yang disertai tanda ------ 

penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, --- 

maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada ------- 

Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang --- 

Sahzm yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. ----------- 

I 5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -------- 
I 

( diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. ------------- r 

1 

( 6. Pernegzng saharn )tang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ------ 

kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah ------- 

dapat meminia agar Daftar Pernegang Saham dan Daftar khusus ---------- 

1 semua hak yang diberiian kepada seorang pemegang saham ------------- 

berdasrkzn perat~ran perundang-tindangan yang berlaku dengan ------ 

/ memperhatatikan ketentuan &lam Angg aian Dasar ini. ....................... 
A 3 1 



I 

7. Pendaftaan nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) sahan~ t d ~ i ~ r  
I I 

I I 
pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) uIPqr!g -- 

yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkgatj- - =; 
, 

hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan h ~ l ~  

atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas x:~I~tlrri 
I 

I 

I 

1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Dirckni - 
r 

an.. ............................... tidak diperkenank- 

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kblcrblrf 

32 

i Dengan memperhatikan ketentuan. dalam Pasal 5 ayst 4 Anggaran 
i 
1 ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegangsaham yang na 

terciaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai sa 

satunya pemegang yang sah atas saham (saharn) tersebut. --- 
- i 

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepa& 

I . 

-. 

Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalaftr 

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.--------------- 

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Sahatr~ 

termasl~k pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tangansrj, 

pengagunan, gadai atau janiinan fidusia, yang menyangkut ---- 

saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentir~g~tn 

atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar I 

dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----.- 

----------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------- 

------------------ Pasal 10 ------------------+ 

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khu 

I peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan it1ii 

Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu cia 



'--dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -------------- 

rekening Efek yang lain pzda Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

Bank Kustodian dan Perljsahaan Efek. 

i 
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana -- 

) diientukan danlatau yang dapat diterima oleh Direksi dengan -------------- 

ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang -- 

I tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang ---- 
i 

berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut ------ 

1 dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan---- 
I / yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham------ 

saham Perseroan dicatatkan. --------------------------------------- 

I 2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ------------- 

ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan-- I i  
i peraturan perundzng-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari-- 
I 
/ pihak yang belwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.- 
I 

/ 

i 
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan 

untuk itu, dapat menolak untilk mendaftarkan pemindahan hak atas saham- 

dalam Daftar Pemegang Saharn apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar- 

ini tidak dipenuhi- .................................................. 
I 

I ksp~da pihak sang zkan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 --- 

I (tiga puluh) hari kal~nder satelah tanggal permohonan untuk peodaftaran -- 

itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan ----------------- 

perundang-undangan y2ng beilaku di bidang Pasar rdodal ban peraturan -- 
I 

1 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -------- 

Buwa Efsk 6i Crnpat di mana saham-saham Perseroan tersebut ------------ 
-- 3 3 

? 
saham, naka Direksi wzjib mengirimkan pemberitahuan penolakan ---------- 



rH- I i dlcatatkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - -  . . 1 1 

! 

! 1 2. Dalam ha1 terjadi perubahan perniiikan dari suatu saham, pemiiik asainya -cv : 
- I  
I - 
I yang terd-aftar: datam Daftar Pemegang Saham di3ngg.q tetap sebagal --L-:-.- 1 
i 
I 

I 
i pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pernilik baru tersebut telah - I 

I '  

tercatat dalam Daflar Pemegang Saham, ha\ tersebut dengan --------------+* I 
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ----------. 1 , 

ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dl -. 

untuk di daflar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.--------------. I 

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik --. ~ ~ 

mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ------------------------------+.- 
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian --+. 

atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan -- 

I 
1 

dalam Anggaran Dasar ini. --------------------------- - ----------* 

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di 

Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ---- I 
I 

I 

Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana -------- I 

I 

- 

seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan --= 
I 

pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan --------- 

mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ------ 

dapat disyaratkan oleh Direksi, mengaji~kan permohonan secara tertulis ---- 
I 

I saham-saham tersebut dicatatkan .--------------------- ----- -----------., 

....................... RAPAT U M U M PEM EGANG S AH AM -------------------- 

..................................... Pasal 11 ---------------------------em-------- 

! 1. RUPS Perseroan terdiri atas. ........................................... I 

I a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran , 



[=Pi lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya 
I 

[ dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa). ------------- 

i 2. lstilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS -- 
1 / Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-- 

I 
j ---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------ 

- ----------------- Pasal 12 .............................. 

I 1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) 
i 

bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh 

satu) Desember setiap tahun .------------------------------------ 

2. Direksi berwenang menyelenggara kan RU PS Tahunan. --------------- 

I I i Laporan Tahunan Perseroan sebagairnana yang dimaksud dalam 

1 [ Pasal24 ayat 24.4 untuk mendapatkan persetujuan RUPS; --- 
I 

I iil Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sebagairnana yang 

dirnaksud dalarn pasal 24 ayat 24.4 untuk rnendapatkan 

pengeszhan RUPS. ......................... 

/ b. Ditetapkan penggunaan laba untuk tahun buku yang b a r ~  berakhir -- 
1 

- I 
c. Dilakukan penunjukzn akuntan pubEk yang terdaftar; --------------- 

d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan 

1 I C  

I Komisaris Pe~seroan danktau pengangkatan anggota Direksi dan 

t-(omisaris Pe;seroan; ........................................... 
i 
/ e. Dapat diputttskan mata acara lain yaog telah dicanturnkan dalam 
i f 

i dan/atau tahun buku sebelurnnya, jika Perseroan mernpunyai saldo 
I 

laba yang positif untuk rnendapatkan prsetujuan RUPS. ----------- 



c e r s d u j u a n  aias Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan 

I j Keuangan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti pemberian pelunas;t~, I 

I i 

/ dan pernbebassn tanggung jawab sepenuhnya kepada para -anggols 
I 

i Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat at= pengurusan dan ----- - 
I I -pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun bukr~ 

I yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahuntltl 

dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dart 
I . . lain-laln tlndak pidana .----------------------------------------=. , 

5 RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalarn ayat 12.2. di atas 1.111 

I 

I 
I 

d ilaku kan atas permintaan dengan surat tercatat :--------------------- 

a. I (satu) orang atau lebih pernegang saham yang bersama-sama ----- 

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -----. 
I 

I 
6. Surat tercatat sebagaimana di maksud pada ayat 12.5. yang ---------- 

' I d isampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada 

. . Dewan Kornlsarls. ....................... - ------------- - 
[ 7. 

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan atas pemlintaan ----- 
I 

! pemegang saham danlatau Dewan Komisaris sebagaimana di maksud 
I 

I dalam ayat 12.5. dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar -------.-- 

i 

( 8. 
Dalam ha1 Direksi lalailtidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas --=  

- I I 

permmtaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5,- 
! ' 1 

maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Tahunan -- . 

dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.-------------- - 
\- 



-Hal yang dibicarakan dalam RUPS Tahunan tersebut terbatas pada --- r -- 
I hal-ha1 yarrg telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat ----- 

I tercatat yang dimaksud dalam ayat 12.5.---------------------------- 
r I 

9. Dalam ha1 Direksi lalailtidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas --- 

permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud dalam ayat ----- 
I 
I 12.5, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali 

permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris 

wajib menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan anggaran 

dasar Perseroan. .................................................... 

Hal yang dibicarakan dalam RLlPS tersebut terbatas pada hal-ha1 yang 

I telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang di 

maksud ayat 12.5. ...................... -------- --------- 

I- 10. ! Dalam ha1 Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS 

i 
Tahunan atas perrnintaan pemegang saham sebagaimana di maksud -- 

I 

I dalam ayat 12.5., maka pemegang saham berhak memanggil sendiri -- 
I I RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua 

I Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan- 

I Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan --- 

diadakan RUPS Tahunan dan persyaratan lainnya ~ ~ n t u k  ------------- 

penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturzn 

penlndang-undangan di bidang Pasar Modal.---------------------- 

1 I - Penyelenggarsan RUPS Tahunan sebagaimana di maksud dalam ayat 

I / 12.10 diatas harm sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri 

----------- I ' RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BlASA 



/ 
1 1  Direksi be,wemng menyelenggsrakan RUPS Luar Eiasa. - 
I 
I 

2 RUPS Luar Biasa seba~simana di maksud dalam ayat 13.1 t l i  ,at;r s 

dapat dilakukan atas permintaan dengan surat tercatat : 

a. 1 (sat~) orang atau lebih pemegang saham yang. ber 

I r mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumiah saltrrti-!.! 

! saham dengan hak suara; atau ...................... -..-... . . 

b Dewan Komisaris ............................. - - -A.u2  .-=.. 

I I - 
Surat tercatat sebagaimana di maksud pada ayat 13.2. yang - .... 

I 
! disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaika1:i 

. . Dewan Komlsans. .............................. - 

I Direksi wajib menyelenggarakan RUPS. Luar Biasa atas parmir 

pemegang saham danlatau Dewan Komisaris sebagaimana di 

dalam ayat 13.2 dengan memenuhi ketentuan anggaran d 

I 5 Dalam -ha1 Direksi talailtidak menyelenggarakan RUPS Lu 

permintaan Dewan Komisaris sebagaimana di maksud dalarn 

maka Dewan Komisaris berhakmenyelenggarakan RUPS L u ~ i  

denganmemenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. 
1 1 -Hal yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut laflialot 

hal-ha1 yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalarli @I-H~ 

tercatat yang di maksud dalam ayat 2. ------------------ 

I Dalam ha1 Direksi lalailtidak menyelenggarakan RUPS L L I ~  

1 permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud daln 
, 

13.2, maka pemegang sahan~ yang bersangkutan menga~uk@tt 

permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan K 
1.. -.. 



wajib menyelenggara kan RUPS Luar Biasa dengan memenu hi 

ketentuan anggaran dasar Perseroan. --------------------------------- 

-Hal yang dibicarakan dalarn RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada - 

hal-ha1 yang telah disampaikan oleh pemegang saharn dalam surat ---- 

1 tercatat yang di rnaksud dalarn ayat 13.2. ............................ 

I 7 Dalam ha1 Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Luar 

kedudukan Perseroan dengan mernperhatikan persyaratan --------- 
I 

pengumuman akan diadakan RUPS Luar Biasa dan persyaratan lainnya 

I 
I 
1 
I 

untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana di atur dalarn peraturan 

,- 

Biasa atas perrnintaan pemegang saham sebagaimana di maksud ----- 

dalam ayat 13.2, rnaka pernegang saharn berhak rnemanggil sendiri ---- 

RUPS Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari ----- 

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi ternpat ------- 
I 

I 

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.------------------- 

1 
I 

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana di maksud dalam --- 
I 

I 1 ayat 13.7 di aias harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan --- 
I 

Negeri yang memberi izin tersebut. ------------------------- 

I ----------- TEMPAT, PIMPINAN RUPS DAN RISALAH RUPS ------------ 

a. Tempat kedudukan Perseroan; atau .......................... I 
1 
i 

I b. Tempat Perseroan rnelakukan kegiatan usahanya; atau ------------- 

1 c. Tsmpat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan --------- 

dizatztkan --------------------------------------------- 

I I 

l 2  i 
RLIFS sebagalmana di maksud dalzm ayat 14.1. wajib dilakukan di 

/ vdiiayah N2gera Repubfik Indonesia. ------------------------------- i 

1. 3 9 i 



/ 3 
Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS di pimpin oleh: --.--... 1 

1 1  a. seorang anggota Dewan Komisaris yang di tunjuk oleh Dewan --+---- 

- b.' Dalam ha1 semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----* 

berhalangan karena sebab apapun, hat mana tidak perlu dibuktikan 1 

i 1 
I 

1 kepzda pihak ketiga, maka RUPS di pimpin oleh satah seorang ---- 
1 

i 
' anggota Direksi yang di tunjuk oleh Direksi. ...................... i 

I c. Dalam ha1 semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan ------ 

I ' I karena sebab apapun, ha1 mana tidak pedu dibuklikan kepada --- 1 
I 

pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang ---- , 
I 

1 hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; ----+ 1 

I 4 Dalam ha1 berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana di --- 

' 1 maksuddalampasal16ayat10dibawahini:------------------ 

I a. Dalam ha1 anggota Dewan Komisaris yang di tunjuk oleh Dewan ---- i 
I Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas ha1 yang akan ---- 1 .  
I I 
I diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota ----- 1 

I 

Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan --------- 

kepentingan yang di tunjuk oleh Dewan Komisans;----------------- 

b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan j 
I 
I 1 1 kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang di : .  

I 
tunjuk oleh Direksi; ................................... I 

c. Dalam ha1 salah satu Direktur yang di tunjuk oleh Direksi ----------- 
I 

I mempunyai benturan kepentingan atas ha1 yang akan diputuskan -- 

dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak I 



d. Apabiia semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, 

! maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham -------- r I independen yang di tunjuk oleh pemegang saham lainnya yang ---- 

hadir dalam RUPS. .......................................... 

1 5 Dari segala ha1 yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS di buat 
I 

( Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua ------ 
I 

pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala yang 

terjadi da[am RUPS. 

6 Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -- 

I ' mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah 

diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan 

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --------- 

menandatangani persetujuan tersebut.-------------------------- 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----------- 

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah 

dalam RUPS. --------------------------------- . 
I ---------- PENGUMUMAN, PEMANGGllAN DAN WAKTU ------------ 

-- --------- --------- PENYELENGGARAAN RUPS ---------------- 

( I .a. Pengumuman RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari -- 

[ sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal- 

I 
! pengumirman dan tanggal pernanggilan. .......................... 

I b. Pengumurnan RUPS difakukan dengan cara memasang iklan dalam-- 

\ sedikiinya 2 (dua) surd k&ar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) -- 

/ diantaranya mernponyzi peiedaran luas dalam wilayah Negara -------- 

i-.. I1 



v- I 

/ Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di ternpat 
j 
' 

kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ----- - ~ ! I 

i 2.a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling sedikii 14 (empat betas) hari 

sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilrs, 

dan tanggal RUPS. -------------------------------------- -. 
I 

i'- 
i b. Pemanggilan RLlPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 11ari 
i 

! I sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan --,'-.- 

I tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan di sertai informasi behwa 

RUPS pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak -----.-, 

mencapai kuorum. ................................... ---- 

c. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalah .-,. 

I I sedikinya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) --. 
diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara -------- 
Republik Indonesia dan 1 (sat~) lair~nya yang terbit di tempat -------. 

1 kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi. -----.-=- 

1 d. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, --- 
\ 

mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan --------a--+-A< 

I 

- I dibicarakan dalam RLlPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengetl 

I UUPT kecuali di atur lain dalam peraturan perundang-undangan di-= 

bidang Pasar Modal. .......................... ------.- 

I 3. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan palirlg 
I 

lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. --------------------*- 

Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan pemberitahusn, 

/ bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal21- 

1 ayat 24.4 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (ernpal -. 

I belas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari dailar nct.,~..~ 
1- 
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t. 

( dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat --- 
I 

/ diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang -------- 
I 

I a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada ------- 

I Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-- 

1 4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS 

I sama) mewakili sedikitnya 111 0 (satu per sepulu h) bagian dari------- 

I I 

I jumlah semua saham dengan hak suarayang sah yang telah ------- 

apabila : ..................................................... 

I b. Usul yang bersangkutan telah di terima oleh Direksi sedikitnya ----- 

[ 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat yang ---- 

I bersang kutan d i keluarkan; ------------------------ 
I 

c. Menurut pendapat Direksi usul itu di anggap berhubungan langsung 

I dengan usaha Perseroan. ------------- - ---- --- -------- 

--- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -------------- 

---------------- Pasal 16 -------------- - -------------- 

1 .a. Kecuali ditentukan lain daiam Undang-Undang danlatau Anggaran ---- 

I Dasar Perseroan, RUPS terhadap hal-ha1 yang diputuskan dalam ----- 

1 RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan 

Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri adalah 

I sah dan berhak mengembil kepuhsan yang sah dan mengikat, jika 

/ dalarn RUPS iebi3 dari 112 (satu per dua) bagian dari jumlah seluiuh 

/ saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili. -------------- 

I b. Jika kuorurn sebagairnana dirnaksud da!arn Pasal 16 ayat 16.1 .a tidak 
r 
/ ter-apai, maka &pat diadzkan pemanggilan untuk SUPS kedua tanpa 
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/ / di dahului dengan pengumurnan RUPS kedua terlebih dahulu. ------- i 
I 

mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku ------- 

I A. RUPS kedua adztah sah dan berhak mengambil keputusan yang -=-,-- 

! \ 

mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagia  ---- ' ! 
I I 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang teiah ---.- , ' 

dikeluarkan Perseroan hadir danlatau di wakili, kecuali anggaran------- 

dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. ----------------- ; 

I - 
d. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan ----- 

I 
I 

tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya - , 
3 (tiga) hari ke j a  sebel~.~m tanggal RUPS yang bersangkutan ---------- 

diselenggarakan .--------------------------------------- 1 

1 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ------ 
i 

I pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. 

( 4. Dalam Rapat, tiap saham mernberikan hak kepada pemiliknya untuk 

1 

mengeluarkan 1 (satu) suara. ------------ ---------------- --------- 1 
I 

1 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan -- 1 
I 

boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka - 
I 

keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak di hitung dalam ------------ 

Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil ---------- 

keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggarzan RUPS --------- I 

I 
I ditetapkan oleh 0,IK. ----------------------------------------- 

2. Pemegang saham dapat di wakili dalam RUPS oleh pemegang saham 1 
I 
I 

I I lain atau orang lain dengan surat kuasa. ---------------------- i 

Surat kuasa harus di buat dan ditandatangani dalam bentuk ------------- 1 

i sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak ---------- j , 



..--- 

Pemegang saharn dengan hak suara yang hadir dalarn RUPS, namun 

tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang 

sarna dengan suara rnayoritas pernegang saharn yang rnengeluarkan --- 

1 
suara. .......................................................... 

/ 7. Semua keputusan di arnbil berdasarkan rnusyawarah untuk rnufakat. -- 
I 

Dalam ha1 keputusan berdasarkan musyawarah untuk rnufakat tidak 

tercapai, rnaka keputusan di ambil dengan pernungutan suara ------ 

berdasarkan suara setuju lebih dari 112 (satu per dua) bagian dari ----- 

jumiah suara yang dikeluarkan secara sah dalarn Rapat, kecuali jika -- 

I dalarn Anggaran Dasar ditentukan lain. .......................... 
I' 

8. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau rnenjadikan ---- 

jarninan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dal-i 50% ---- 

(lirna puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalarn s a t ~  ----- 

1 transaksi atau lebih baik yang berkaitan s a t ~  sarna lain maupun ------- 
I 

(tiga per ernpat) baglan dari seluruh saharn dengan hak suara yang-- 

hzdir RUPS. - - - - - - - -  --------------- 

I b. Jika kuorurn sebagairnana di rnaksud dalarn Pasal 16 ayat 16.9.a 
I 

I / tidak brcapai, maka daiarn RUPS kedua, keputusan sah apabila di 

I hadiii oleh pemegang saham yang rnewakili paling sedikit 2/3 (dua 

per t i p )  bzgian dari jumtah sell~ruh saharn dengan hak suara yang 

tidak, d ila kukan dengan ketentuan se bagai berikut :----------------- 

a. RUPS adalah sah dan berhak rnengambil keputusan yang sah dan 

] sah dan dlsetujui okh le5ih daii 314 (tiga per ernpat) bagian dari ---- 
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1 

rnengikat, jika dalarn RUPS paling sedikit 314 (tiga per ernpat) bagian 

dari jurnlah seluruh saharn dengan hak suara yang sah hadir atau di 

I wakili dan keputusan adalah sah jika di setujui oleh lebih dari 314 - 



/-- 
[ seluruh sahsm dengan hak suara y a q  sah hadir dalarn RUPS, I I . ~ I I  , 

c. dafam ha1 kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalatn :ty;tt j 
I 
! 

i I 
16.9.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Porsertjait ~ 

I kuorum kehadiran,jumlah suara untuk mengambil kep i~ lu ;a~~~,  1 
1 ,  

I pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oloh 

I 0 JK. ------------------------------------------------...#* &.., *. 

I I 

9.  UPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai beniuran ----,.. - .  ~ 
I [ kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
I 

I a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan di ------ ;. ~ I 
anggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputu#gfj 

yang di setujui oleh pemegang saham independen yang tidak -*--sred 

I 
I 

b. RUPS di hadiri oleh pemegang saham independen yang mewskill . ~ 
I 

- lebih dari 112 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham 
de 1 

dengan hak suara yang sah yang di miliki oleh pemegang saham ---. , 
independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh -----------. 

pemegang saham indpenden yang mewakili lebih dari 112 (satu per 

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ssh 

yang dimiliki oleh pemegang saham independen. ----------------'.-- 

I ,  

c. dalam ha1 kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat --- - 
I 

! 16.9.b tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah ---- 

apabila di hadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili . , 

lebih dari 112 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ------- 
I 

dengan hak suara yang sah yang di miliki oleh pemegang saham -- - ~ 
independen dan di setujui oleh lebih dari 112 (satu per dua) bagian--- 

--------- 



dari jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham independen 

i yang hadir dalam RUPS; dan ................................... 
I I 

d. dalam ha1 kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat --- I 

1 16.9-c. di atas tidak tercapai, maka atas perrnohonan Perseroan 
I ' 

kuorum kehadiranjumlah suara untuk mengambil keputusan, -------- 

pemanggilan, cian waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh --- 1 
i 1 OJK .----------------------------------------------- 
I 
1 

) 10. Jika dalarn RUPS pertarna yang di rnaksud dalarn ayat 16.1 huruf a 
j I kuorurn yang ditentukan tidak tercapai, rnaka dapat dilaksanakan RUPS 

( kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. ----------------- 

I 11. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuoruni dapat dilakukan RUPS , 
I 

I 
ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. -------------- 

I 

I 1 
12. Setiap ha1 yang diajukan oleh para pernegang saharn selarna ----- 

I 

pernbicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus rnemenuhi --- 
I 

I sernua sya rat, se bag ai beri kut: ...................... 

) a. Menurut pendapat Ketua Rapat ha1 tersebut berhubungan langsung 
I 

dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; ----------- I 

I 1 b. Hal-ha1 tersebut diajukan oleh satu atau lebih pernegang saharn 

I bersama-sama yang merniliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari 
I 

1 jumlah seluruh saharn dengan hak suara yang sah; dan ------------ 
I 
1 c. Menurut pendapat Direksi usul itu di anggap berhubungan langsung 

I 
dengan usaha P~rsoroan - .# _-- ------------ 

I 

I 
Usul-usul untuk pengangkakn para anggota Dewan Kornisaris dan 

I 
I 

Direksi sudah hai-us aisarnpaii:an kepada Diieksi sedikitnya 7 (tujuh) -- 
I I 



I 
I Perseroan di urus dan di pimpin oleh suatu Oireksi yang terdiri dari -- ~ 

[ sedikitnya 3 (tiga} orang. Susunan dan nama jabatan anggota Direksi 
I 

I .- 

I adatah s&agai berikut: ------------------------em------ ------. . 

a. &orang Direktur Utama; ------------------------------------.---. . 

b. 2 (dua) orang anggota Direktur atau lebih ----------------------,:.- 

1 2. ' Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang 

1 
j 

- Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan y a r i  berlaku di - 

Republik Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan--,- 

susunan para anggota Direksi diput~skan'd~lam suatu RUPS -----+ 

Jika RUPS tidak menentukan jabatan Direktur Utama dan Di 

maka para anggota Direksi memilih di antara mereka seorang a 

Direksi yang menjabat sebagai Direktur Utama.------------------- 

I - 
3. Para anggota Direksi di avgkat sejak tanggal yang ditentukan 

RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya 

Tahunan yang ke-2 (dua) yang diadakan setelah tanggal RUQ% 

mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak rneng 

hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. --------** 

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat dl 

kembali. ............................................... -+=% 

Seorang yang di angkat untuk menggantikan anggota Direhsl 

rnengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana di maksud 

Pasal 17 ayat 17.5 dan 17.4 di bawah ini atau untuk mengiai ] 

seorang anggota Direksi yang lowong atau seorang yang di 1.. 48 

--- - - .  . .~ ~~~ - - - -  



* c G i a m b a h a n  anggota Direksi yang ada, harus di angkat untuk 

jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain 

I yang masih menjabat. .......................................... 

I 4- 
RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu 

memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal 

I 
I 

1 berlakunya pemberhentian yang lain. -------------------------- 

setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk 

hadir RUPS guns membela diri. ............................... 

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang ------- 

I 5. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -- 

I dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut 

kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 
1 
I peng unduran dirinya. ------------ - 

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untu k ------ 

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam --- 

jang ka vdaktu 60 (enam pulu h hari) setelah diterimanya surat ------- 
. . I pengunduran dlri . - ~  

I c. Dalam ha1 Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka --- 

waktu yang di maksud dalam ayat 17.5. huruf b, maka dengan ----- 

lampalrnya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi --- 

menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. ------------- 
r i 

I 

6. a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah --- 

anggota Direksi menjadi kurarig dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran 

diri isrsebut sah apabila teiah dltetapkan oleh RUPS dan telah diangkat 

1 anggota Direksi yang ba:u sehingga memenuhi persyzratan minimum 
i 



I b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk ----------- ) 
I 

1 2 , 

I 
memutuskan permohcnan pengunduran diri anggota Direksi dalarn ---- 

jangka waktu 60 (enam puluh hari) setetah diterimanya surat ---------- 

I . . 
pengunduran .---------------------------------------------- 

1 7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ------ 
I 
i 

( c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu 
B [ I 

I 

9. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang ----- 

B ~ 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -------------- i 

I I 

d 
d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ----------- 9 

i ~ 
sebagaimana diatur dalam ayat 17.5 Pasal 17 ini; atau : 

lowong, maka dalam jzngka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi --- 

lowongan tersebut hams diadakan RUPS untuk mengangkaZ Direksi ---- 

baru, dan untuk sementara Perseroan di UNS oleh Dewan Komisaris. --- 

I : 

TUG AS DAN WEWEN ANG DlREKSl ------------------ 
I 
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8. . a. Besar gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.--- 

b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.8. huruf a 

di atas dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -------------- 

. Dalam ha1 Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat --- 

17.8. huruf a di atas dilimpahkan kepada Dewan Komisaris,---------- 

besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan --------- 

keputusan rapat Dewan Komisaris. ....................... 

' anggota Direksi : ----------------------------------- 

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengarnpuan berdasarkan ----- 

suatu putusan pengadilan; atau ---------------------------- 

. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 17.4 Pasal 17 ini; atau 



I Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk ---- 

/ a memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan -------- 
I 

1 Perseroan; ................................................... -- ---------- 
I 1 b menguasai , memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan ---- 

I 
untuk kepentingan Perseroan. ..................... - ----------------- I ,  

p anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ---- 

1 / jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan --------- 
I 

! I 
perundang-undangan yang berlaku. ........................................ 

I 
I 

3 Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ---- 

tentang segala ha1 dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- 

dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan 

segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ---------- ~ 
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan----- 

tindakan berikut: .......................... - ----- - ------ 

1 a. menerima pinjaman dari siapapun atau menjadi terhutang kepada 
I 

I ' [ siapapun, badan hukum atau perseroan untuk jangka waktu ---- 

5 (lima) tahun atau lebih dan apabila jumlah pinjaman tersebut --- 

untuk I (sztu) kali transaki melebihi suatu jumlah yang sama ---- 

dengan 25 O/o {dua puluh lima persen) dari jumlah modal --------- 
I 
I 

perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang 
I 

terakhir sebgaiamana sewakttu-waktu ternyata dari laporan -------- 
I 

keuangan perseroan yang terakhii yang telah diperiksa, disahkan - 

agairnanz dinyaaakan oleh akuntan publik. Untuk ----------- 
5 1 



I 

I 

keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik ------ 

b. memberi pinjaman kepada siapapun juga untuk jangka waktu ------ 

I I 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan peratuian perundang------- 

1 undangan yang berlaku apabila jumlzh pinjaman tersebut untuk --- 

I 1 (sat~)  kali transaksi melebihi melebihi 10 % (sepuluh persen) dar~ 

jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-- 

cadangan yang terakhir sebgaiamnaa sewaktu-waktu ternyata dari 

laporan keuangan perseroan yang terakhir yang telah diperiksa,---- 

disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk 

keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik ---- 

adalah mutlak dan mengikat ; ----------------------------- 

c. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, ------- 
( I  

1 badan hukum atau perseroan apabila jumlah yang dijamin itu untuk 
I 
i setiap transaksi yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama ---= 

dengan 10 % (sepuluh persen) dari jurnlah modal perseroan yang 

telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir ------- 

sebgaiamana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan ----- 

perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan -------- 

sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan ----- 

keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak - 
dan mengikat ; -------------------------------------------- 

I d. memasang/membebankan hak tanggungan, menggadaikan -------- 

atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau --------+ 

kekayaan-kekayaan Perseroan untuk setiap transaksi yang -------- 

merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau melebihi 10 % --. l 
52 



-- 
/ 

(sepuluh persen) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan ----- 

perseroan sebgaiamana sewaktu-waktu ternyata dari laporan ------- 

keuangan perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan - 

dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk ------- 

keperfuan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan public ------ 

I / e. pelepasan hak atau mernperoleh barang-barang tidak bergerak ---- 

I ' i dengan harga perolehan yang sama dengan atau melebihi 20 % -- 

/ (dua puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor 

penuh dan cadangan-cadangan yang terakt~ir sebgaiamana ----- 

sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang ---- 

terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana ------- 

dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan di atas 

I - 
I ~ n i  keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat ;-- 

I harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-suratlakta-akta yang -- 

I bersangkutan turut di tanda tangani oleh Dewan Korr1isaris.-------- 

/ Perbuatan hu kum untu k mengalihkan kekayaan Perseroan atau ------- 

i mnjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih - 

dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam - 

satu trarrsaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun -- 

I tidak, haws disettljui oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalarn ayat --- 
I 

PehuaBn hukum yang dirnaksud dalam ayat I 8 4  4i atas wajib pula ---- 
I 
i 

l 5  i diumumkan dzlam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 

I beredar di ternpat icedudukan Perseroan paiing iambat 30 (tiga puluh) --- 

/ hari tehitung sejak dilakokan ~erbuatan hukum tersebut. 
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< -4 
3 
-<c 
; i- 

Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan --------. :X ~ 
'ir, 
+T 
$3 

kepentingan aniara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direk~I,~*3 9 
@ I 

.$ 1 8 a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota ---- ..& . 

i 

.z 2 
% 

Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. ----------------- 2 % 
5, 
% 

Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ------ 

ekonomis Perseroan, d isyaratkan persetujuan RUPS sebagairnana -- 

I b. Dalam ha1 RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.8. huruf a di 
I I  4 

9 

atas tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota ---- 4 
II: I 
B I 

i 
I 

dirrlaksud dalam ayat 16.9. pasa! 16 anggaran dasar Perseroan. ------- 

1 a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika : 

(i) terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan -- 
i 
1 anggota Direksi yang bersangkutan; atau ------------------ 

bii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan ya I I 
I bertentangan dengan keper~tingar~ Perseroan; --------------- 

1 - 

b.' Dalam ha1 tersebut dalam ayat-ayat (a) diatas, maka Perseroan har 

'i 1 Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.---------------- ; 
5 I 

9 Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat 18.2., 18.3. dan ayat 

1 diwakili oleh anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi --- 

Perseroan tersangkut suatu perkara dengan Perseroan dihadapan - 

suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang ------ 

bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam ha1 ----- 

demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk -- 

dan atas nama serta mewakili Perseroan, dengan tidak mengurangi -- 

ketentuan Pasal I 8 ayat 7 in i. ........................ 
i 



w I 

I 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi bersama- sama berhak dan ---- 

I berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ------- I 
I 

Perseroan. ......................................................................... 

[ 10 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan 

tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ~ 
kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat 

I 

kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai -- 1 

I r 11 meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang 

I Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu - I 

I 

atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih ------- 
I ( anggotaDireksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau 
I 
I 

atas permintzan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----- I 

~ 
I (bersama-sama) memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ~ 

I 

jumlah semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan --- 

I disampaikzn dengan faksimili yang diiegaskan dengan surat tercatat -- 

1 2  

gnya 5 ( h a )  hari sebelum Rapat diadakan, tanpa -------------- 

Perseroan. ............................................... 

Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang - 
I 1 berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaian Dasar.-- 

! 
t 
i 

I 

I 

Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi h a w  disampaikan langsung -- 

I 
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau --- 



I 

memperhitungkan tanggal pernanggilar; dan tanggai Rapat Direksi ----- 
I 

I 

I ! 
. .- ... 

I diselengg,ar&an. ------------------------------------------------------------->- 

f 

Jika hal-ha1 yang hendak dibicarakzn dalam Rapat Direksi perlu seg 

diselesaikan, jangka waktu pen?anggifan itu dapat dipersingkat menjadi - 
tidak kurang dari 2 (dua) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal 

pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan. -----------. 
Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, ------- 

tanggal, waktu dan tern pat Rapat Direksi. ---------------------- 

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -- 

kegiatan usaha utama Perseroan didalam wilayah Republik Indonesia - 
pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang --- 

Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih - 
dahulu sebagaimana dimaksnd dalam ayat 19.3. pasal 19 tidak -------% 

disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -----+ 

Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -- 

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama ---- 

berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun ha1 mana tidak ----- 

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus ------- 

dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari 

antara para anggota Direksi ysng hadir dalam Rapat Direksi yang ------ 

bersangkutan .------------------------------------------------* 

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh 

7 anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------------------.. ; 
3 1 8 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan - f I 



-/ 
seiuruh jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir danlatau --- 

I I 
9 Keputusar~ Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk 

I ' I mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak 

tercapai maka keputusan harm diambil dengan pemungutan suara ---- 

biasa berdasarkan suara setuju lebih da~ i  50% (limapuluh persen) dari -- 

jumla h anggota Direksi yang hadir danlatau diwa kili.-------------------- 

1 10 Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka ---- 
1 

! 
I 1  a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --- 

' I  suara dan ditambah l(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -- 

I yang diwakilinya dengan ~ah.-------- --A -- 

1 b Pemungutan suara mengenai din orang dilahukan dengan surat suara 
I 

tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai 

hal-ha! lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan - 
I I lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang ----- 
I 

hadir.-- ---- ---------------- 

[ c Suara blank~ dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak -------- 
! 1 dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung -- 

I ( dalam msnentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---------------- 
I [ 12 Risalah Rapai Direksi harus dibuat oieh seorang yang hadir dalam ----- 

i 
I Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kernudian hatus ----------- 

I ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi --- 

I Czinnyz yang hadir dan ditunjuk cntuk itu oleh Rapat tersebut untuk --- 

n kslengkapan dan ksbezaran Risalah i5rsebut. 



I 
/-- 

8 .  

'ilama-na ada perselisihan mengenai hat-ha1 yang dicantumkan dafam 
I 
j 
i 

berita acara Rapat Direksi', maka ha1 tersebtq harus diputuskan dal i I 8 ,  

Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh !ebin dari 50% - 

(lima puluh persen) dari jumlah semuaanggota. Direksi yang sedang 

menjabat yang hadir. Risalah ini merupa.kan bukti yang sah untuk para 

anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang -- 

diambil dalam Rapat yang bersangkutan. ...................... 

Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian 

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadaka 

Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secar 

tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan lebih dari 112 (satu per 

dua) jumlah anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul 

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan --- 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan 

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat 

Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, 

secara lansung maupun secara tidak langsung mempunyai kepenting 

dalam suatu transaksi, atau kontrak yang diusulkan, dalam -------- 

mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat 

kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk iku 

dalarn pengambilan suara mengenai hal-ha1 yang berhubungan dengafi .&; . . :  

:.-$g* .- , . , , 

.- -;3.:::. . . 

transaksi atau kontrak tersebut .--------------- ------------------+- ':&: ::.. 
'.*$g? .... 
. - *~ 
.i:&'. ; 
-;1- .---------------- -- . ,.-2 DEWAN KOMlSARlS .................... ---w 4.;. ...- 
'I, ..., '*. - 

5 8 ..$* , . 
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:'t .' .*& :. ..;w 
. .- 
s:. 

1 '  
.L. 

...%A: . ! 
-?$:-. 

, . -  
I..* - li 
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1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan - 

Komisaris dan sudah termasuk anggota Dewan Komisaris lndependen 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---------- 

Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai beri kut: ----------- 
. . a. seorang Komlsarls Utama; 

- .  ! b. dua orang anggota Komisaris atau lebi h.------------------------------- 

2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang --- 

Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di --- 

Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan pengubahan --- 

susunan para anggota Dewan Komisaris terrnasuk Komisaris ---------- 

lndependen diputuskan dalam suatu RUPS. ......................... 

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan 

I oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya ------ 

RLlPS tahunan yang kedua yang diadakan setelah tanggal RUPS yang 

mengangkat para anggota Oewan Komisaris tersebut dengan tidak --- 

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. 

I Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat 

diangkat kembali. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota 
I 

Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan --------- 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.4 dan ayat 20.5 ------- 

1 dibawah ini atau untuk rnengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang 
i 
! / lowong atau seorang yang diangkat sebzgai tambahan anggota Dewan 

I Komisaris yang ada, haws diangkat untuk jangka waktu yang ------ 
I I merupahn sisa masa jabafan anggota Dewan Komisaris lain yang ----- 
! 
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4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut ----- ' 
i 

. .$ 
:<%' 

f sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersartgkutan - ;i: I ::& 
:$ 

diberi kesempaian untuk hadir dalam RUPS guna mernbela diri.--------- 

i Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang ---------- 

I memutuskan pemberhentian i t ~ ,  kecuali jika RUPS menentukan ------ 
I 1 tang gal berla ku nya pem berhentian yang lain. ........................... 

5. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari 

I 
i jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ------- 

I maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga pulu 

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ------------------ 

. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untu k --------u 

I 
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan ------- 

. I 
Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah --------- 

diterimanya surat peng u nduran diri.-------------------------" 

. Dalam ha1 Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka - 
waktu yarlg dimaksud dalam ayat 20.5. huruf b, maka dengan ------ 

lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan -- 

Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. ---- 

6. a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, ---- 
- dan junilah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka 

pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS - 
dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga --- 

i memenuhi peresyaratan minimum jumlah anggota Dewan Komisaris. 
f 

wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk ----------- 

;B 
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan ---------., 

t 
I ,e 
3 

60 5 
*'= I 
h 
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Kornisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah ----------- r- . . . . ) dlterlrnanya surat pengunduran .----------------------------------------- 

1 7. Apabila oleh suatu sebab apapun sernua jabatan anggota Dewan ------- 
I 

I Kornisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enarn puluh) hari ----- 

1 sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk -------------- 

I rnengangkat Dewan Kornisaris ba r~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8 ,  Para anggota Dewan Kornisaris dapat menel-irna gaji atau honorarium - 
I 

I dan tunjarlgan sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS. --------------- 

I 9! Jabatan anggota Dewan Kornisaris berakhir dengan sendirinya, jika --- 

1 a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengarnpuan berdasarkan -- 
I 

I I suatu putusan pengadilan; atau --------- --------- ---------- 
i 
i 

i b. Diberhentikan sebagairnana diatur dalam ayat 20.4 Pasal20 ini; atau 

1 c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu ----- 

1 peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau .................... 

( d. Mengundurkan diri dengan pernberitahuan secara tertulis ---------- 

I sebagaimana diatur dalarn ayat 20.5 Pasal 20 ini; atau -------------- 

1 e. Meninggal dunia. ---------------------------------------- 

- - - -  TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMlSARlS -------------- 

/ 1. Dewan Kcmisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, - 

jalannya pengurusan pzda urnurnnya, baik rnengenai Perseroan -------- 
I 

maupun usaha Perseroan dan rnemberi nasihat kepada Direksi serta- 

rnelakukan ha!-ha1 lain sebagaimana ditentukan dalarn Anggaran Dssar 



1 2. Anggota Dewan Komisaris baik bersams-sarna magpun sendiri-sendiri = 

I f' 
I i setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan behak memeri~sa ------- ' 

I I 

t I yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir - 3 

I 

I ? 
4 I guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) -------- - 
$ I 

I 
rnereka ................................................................... 4 

f 
I 5 

f 
I 
I 

semua pembukuan surat, alat bukti lainnya., memeriksa- dan- ----------- 

mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak ~~ntuk -------- 

mengetahui segala tinda kan yang tela h dij,alar~ kan oleh Direksj. -------- 

1 6. RUPS tersebut dalam Pasal21 ayat 21.5 ini harus dipimpin oleh ---------- ' : 
3 I 

I 
d I 
5 Komisaris Utama dan jika Komisaris Utama tidak hadir, ha1 mana --- 
3 I 

I 

dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah ------ , 
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I 

f 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan 

tentang segala ha1 mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota ------ 
I I Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komissiris untuk 

j 

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberheniikan untuk -- 

\ 
sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Cireksi ----- 

tersebut bertindak bertentangan dengan- Anggaran Dzsar danlatau ------ 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian ------------ 

sementara itu harus diberitahu kan secara tertulis kepada yang ---------- 

bersangkutan, disertai alasannya. ------------------ - ----------- 

5. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian 
C 

sementara itu, Perseroan diwajibkan untuk rnenyelenggarakan Rapat --- 

Umum Pernegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi -- 

yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan --- 

kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota (anggota) Direksi -- 



T G i  anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir di Rapat yang ---- 
I 

bersangkutan dan jika tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris ----- I 
I 

yang hadir, ha1 mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS ---- 

tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara -- I 

para pemegang saham danjatau kuasa para pemegang saham yang ---- 

anggota Direksi yang bersang ku tan berhak menjabat kembali ------- 
I 

jabatannya semula. .................................................. 

r 
' 7. 

I 

hadir di Rapat yang bersangkutan. ............................................. 

Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat ------- I 
I 

puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka ------------ 

pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan , 

memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan -- 

I 8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan tidak --- 
I ~ 

I Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ----------- 

I 

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

I 
I 

---L -------- - - - - - -  RAP AT DEVJAN KO MISARIS ------------------- 

seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan ----- 

Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. ---------------- I 

Dalam ha1 demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu - 

I .............................. Pasal 22 ................................ 

I. Rapai Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana --------- 

I dianggap p2rlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) anggota Dewan 

Komisaris aiau atas perminiaan tertulis dari Rapat Direksi ---------------- 

I ~ t a u  stas permintaan tertulis dari seoiang pemegang saham atau lebih ', 

yzng (bersama-sama) rnewakiii sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) ------ 

ri seluiilh jurnlah saharn dengan hak suara yang sah yang----- 
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I telah dikeharkan oleh Perseroan atau sekurang-kurangnya 4 (empat) --.: 

kali dalam seiahun dengan mernperhatikan ketentuan peratumn yang - I 
1 2. Pemanggilan Rapat Dewan Kornisaris harus dilakukan oleh ---- 

Komisaris Utarna, jika Presiden Komisaris tidak ada karena sebab ---- 

1 apapun juga, ha1 mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, -- 

pernanggilan Rapat Dewan Kornisaris haws dilakukan oleh 2 (du 

orang anggota Dewan Kornisaris. ............................ - --------- 

3. Pernanggilan Rapat Dewan Kornisaris harus disarnpaikan kepada set 

anggota Dewan Kornisaris secara langsung, dengan rnendapat tanda 

. ... .. .- terirna yang layak, atau disampaikan dengan telex atau telefax, yang - 
:.> , 
v2 ..-: 1 -segera harus dikonfirrnasikan dengan surat tercatat, sekurangnya 10 - 

(sepuluh) hari dan dalarn ha1 rnendesak sekuran-gnya 2 (dua) hari --- 

sebelurn Rapat Dewan Kornisaris diadakan tanpa rnernperhitungkan -- 
e. tanggal pernanggilan dan tanggal Rapat Dewan Kornisaris yang ---- 

I 4. Panggilan Rapat Dewan Kornisaris itu harus rnencanturnkan acara, --- 

tanggal, waktu dantempat Rapat Dewan Kornisaris. -------------- 

5. Rapat Dewan Kornisaris hams diadakan di ternpat kedudukan --------- 

Perseroan atau di ternpat kegiatan usaha utama Perseroan di dalarn ---- 

wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di ternpat yang ditentukan 

oleh pihak yang rnemanggil Rapat tersebut. .......................... 

Jika sernua anggota Dewan Kornisaris hadir atau diwakili, pernanggilan- 

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Kornisaris-- 

dapat diadakan di ternpat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha------ 

utarna Perseroan atau di ternpat lain sebagaimana ditentukan oleh ------ $ 
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Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan ----- I--- 

seorang anggoia Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota -- 

Dewan Komisaris yang hadir. ............................................... 

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalama Rapat Dewan 

Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya ------- 

yang sah dan mengikat. .............................................................. 

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris 

berdasarkan surat kuasa, .......................................... 

[ 8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan- 

\ 

I / keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) 

Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ha1 mana tidak perlu ------- 

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh---------- 

dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir danlatau diwakili. ----- 

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diarnbil berdasarkan ------- 

/ (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Kornisaris yang --------- 

I 

- hadir dan/atau diwakili. ........................................ 

I 1 0  Jika suafa yang setuju d m  yang tidah setuju sama banyaknya maka - -  
I 

usul tersebut dianggap ditolak .------------------------------------------ 

I \ 

Jika keputusan berdzsarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 

I 1 1. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir--------------------- 

I maka keputusan harus diarnbil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% 

t i 
I berhak rnengelualrkan 1 (satu) suaia dan ditambah 1 (satu) suara ----- 
1' 
1 : untuk setizp anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan 
i 
f 



' b. Pemungutan suara rnengenai diri orang dilakukan dengan surat -- 

I 1 suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pernungutan ---------- 

. suara mengenai hat-ha1 lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua-- 

1 Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara -- 

/ 

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak ----- 

dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung 

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -------------- 

12. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang h 

dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus --- 

I ditandatangani oleh Ketua Rapat dan satah seorang anggota Dewan 

*- . ... Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat terseb 

.. . 
untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. --- 

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan --- 

Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil --- 

Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian -+= 

13. . Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----w 

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan 

Komisaris telah diberitahu secara tert~~lis tentang usul yang -------------- 

bersangkutan, dan lebih dari 112 (satu per dua) jumlah anggota Dewan 

Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan 

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.---------------- 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -- I. 



-- 

I S ~  dengan keputusan yang diambil dengin sah dalam Rapat --- 

Dewan Komisaris. ................................................................. 

-/---__-------------_--- DEWAN PENGAWAS SYARlAH .......................... 
i 

........................................ Pasal 23 ...................................... 

I . Dalam rang ka melaksanakan kegiatan usa ha berdasarkan Prinsip ------ 

Syariah, aias persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan --------- 

Dewan Pengawas Syariah pada Perseroan, dengan ------------------- 

I memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah 

Nasional dan peraturan per~~ndang-undangan lainnya yang mengatur 

b Bertugas sebagai pengawas kegiatan Kantor Cabang Syariah 

Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; ---------------- 

I mengenai ha1 tersebut. ........................... ---- --------------- 
I 

2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama: ---------- 

c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada---- 

Direksi, mengenai haf-ha1 yang terkait dengan Prinsip Syariah; --- 

1 d . Beifungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan 

1 I Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran 

I 

pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan 

kajian dan faiwa Dewan Syariah Nasional. .................... 

I 3. Daiam melaksarsakan fungsinya Dewan Pengaws Syariah wajib: ------- 

I -  a. Mengikuti fatvta Dewan Syzriah Nasional. ......................... 

a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan 

pads Perseroan; ..................... --- ----- ---- 

I b. h4elaporican kegiatan usaha Perseman kepada Bank Indonesia 
i r 

I I 

J sesuai dengan kstentuan yang diteiapkan oleh Bank Indonesia; -- 
1 - 



( 4. 
Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditet 

I oleh Dewan Syariah Nasional; ---------* 

I 
5. Anggota Dewa;n Pengawzs Syariah diangkst. oleh RUPS atas ----- I rekomendasi dari MU1 dan dapat diberi honorarium dadatau tu 

yang jumlahnya ditentu.kan oleh Dewan Komisaris. ------------------- 
I 

6. Para anggota Dewan Pengawas Syariah di angkat sejak tang 

ditentukan oleh RUPS yang mengangkat rnereka sampai 
! 

ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-2 (dua) yang diadakan set 

tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Pengaw 

Syariah tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk --- 
mem berhentikan mereka sewaktu-waktu. -------------- 

T Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah -- 

berakhir dapat di angkat kembali. --------------------------- 

.,, --- 7- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN ---------- 
I 

---------------- DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN ------------------ 

---- ------------------- Pasal 24 ....................... -- 
1 Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. ----* 

2 Rancana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris ---- 

!, I untuk mernperoleh persetujuan. ------------------------- - ------- --. 

I Rencana kerja tahunan dimaksud harus disampaikan paling lambat ----e 

1 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----- 
I 
( datang. --------------------------------------------------------- 
1 i 

/ 3 Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) bulan Januari ----- 
I 

I 
I 

sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember. ----------- 1 
i 
l 

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ---------- 3 
f ~ - I 

jj I 



Direksi menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan r- 
r 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

terrnasuk peraturan perundarlg-undangan Pasar Modal dan --------------- 

menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat di periksa oleh para ------ 

pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS --------------- 

I 5 1 Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan LabaIRugi dalarn 

swat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut 

tata cara sebagaimana di atur dalam Peraturan Nomor X.K.2 Tentang -- 

I. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenai 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. ------------------ 

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan ----- 

penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ! 
1 tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan----- 

I oleh RUPS tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah - 

I 

1 
( pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai 
I 

i 
I dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam~asal26 dibawah--- 
I 

Keuangan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris 

ditetapkan oleh RUPS. - ......................................... 

ini, secta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin --------- 

dibagikzn; Dengan tidak mengurang i hak dari RUPS u ntu k --------------- 
i 

I --------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DlVlDEN ------------- 

mnmutuskan lain. ......................................................... 

I I -  
2. Jika RUPS tahunan tidak menenkikan penggunaan lain, maka laba ---- 

I i 
bersih setelah 6i kurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh --------- 
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..:: I 
: i- 

--------- 
,:. 
30- . , 

I .*', ; undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan di bagi sebag.ai .:$. - "  , : 
,, ,. 
. P: 

dividen. ..................................................... --------------- ---- 

Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuang 

Perseroan berdasarkan keputusan yang diambit dalam RUPS, dalam 

keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan ------= 

bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada --- 

orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang 

Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewena 

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua ---- 

Pasal 15 ayat 15.1 .huruf b berlaku secara mutatis mutandis bagi ------ 

Direksi berdasarkan keput~~san Rapat Direksi dengan persetuju 

Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara ji 

keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentu 

bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan divid 

yang a kan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutn 

yang di ambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ------- 

Dalam ha1 setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita - 
kerugian, dividen sementara yang telah dibagikan harus dikembalik 

oleh pemegang saham kepada Perseroan. ............................. 

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung --- 

renteng atas kerugian Perseroan, dalam ha1 pemegang saham tidak --- 

dapat mengembalikan dividen sementara tersebut. --------------------- 
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ha1 perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) €a hun bu ku------------------ 

menunjukkan kerugian yang tidak dapat di tutup dengan dana cadangan 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 di bawah ini, maka -------------- 
I I i 

kerugian itu harus tetap di catat dalam perhitungan laba rugi dan --------- 

selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus di anggap --- 

tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang di catat dalam--------- 

perhitungan laba rugi belum di tutup seluruhnya, demikian dengan tidak 

mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang--------- 

I '  6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak di ambil dalam waktu -- 

/ 1 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke 

dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang 

saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun 

I 

setelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan ------- 

dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen 

menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima - 

baik oleh Direksi Perseroan. ................................... 

Dividen yang tidak diambil setefah lewat waktu 5 (lima) tahun tersebut -- 

PENGGUNAAN CADANGAN ------------------ 

................................... Pasal 26 ....................................... 

1 Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan 

I ditentukan oleh RUPS setelah mernperhatikan usul Direksi (jika ada) 

I 
I 

dan dengan rnengindahkan peratu:an perundang-undangan yang ------- 



Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua pu1ut-s r 
1 [ persen) dari jumiah modal yang ditempatkan hanya dapat dipergunakan 
! I 1 untu k menutup kerugian yang di derita oleh Perseroan. ------------------- 1 I 

i I 

I Jika jumlah dana cadangan telsh melebihi jumlah 20% (dua poluh ---- ! 1 
.t, I 

persen) dari modal yang ditempatkan maka RUPS dapat memutuskan 

agar jumlah dana cadangan yang telah melehhi jumlah sebagairnana 

ditentukan dalam ayat 26.2 digunakan bagi keperluan Perseroan. ------- 

4 Direksi harus menge!ola dzna csdangan agar dana cadangan tersebut 

I memperoleh laba, dengzn cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan 

persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan- 
I 

I I 
5 Setiap keuntungan yang di terima dari dana cadangan hams dimasukkan 

dalam perhitungan la ba rugi Perseroan. ......................... 

-------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ..................... 

/ I. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan 

I persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan 

anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya 

Perseroan dilaku kan dengan ketentuan sebagai berikut : ----------- 

I a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
I 

I I mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 213 (dua per tiga) bagian 

I dari jumlah seluruh sahan dengan hak suara yang sah hadir atau di 
I 

wakili dan keputusan adalah sah jika di setujui oleh lebih dari 213 (dua 

< 1 per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ---- 4 i 



b. Jika kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat 27.1.a 

tidak tercapai, maka dalarn RUPS kedua, keputusan sah apabila di 1 i hadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 315 ----- 

(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --------- 

suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 112 (satu per dua) ------- 

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam 

RUPS* dan ..................................................................... 

c. dalam ha1 kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 

27.1 .b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan 

kuorum kehadiramjumlah suara untu k mengambil keputusan, ------- 

pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ---- 

, .  . .. 
< .. 
i:. ..: p;;. 
<..>; ;: C.", :y:- 

OJK. ........................................................ 

Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menya~igkut 

1 pengubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, jangka waktu ----- 

berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang 

ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari ---- 

perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib 

mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. ................................................. 

I 3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hat-ha1 yang 

tersebut dalam ayat 27.2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri 

Hukurn dan Hal= Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu ----- 

I selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS 

I 

-- 



~<a-dalam RUPS pertama yang di maksud dalarn ayat 27.1 huruf a 
1 I 1 ( kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS 

I kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. ....................... 
j 

[ 5 Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS 
I 8 

; 

I ' ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. ..................... 
. . 

- 6 i Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan --------- .' 

secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan ------- ': 
I I .:. . .: 

, a .  
g .  
. I  

i I 
I 

7. 

oleh Direksi dalam Berita Negara Republik lndonesia dari sedikitnya ---- 

2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dari 1 (sat~) 

diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara 

Republik lndonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan 

Perseroan, paling -lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang 

pmgurangan modal tersebut. ........................................ 

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu berlaku 

I tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang ---- 

sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain 

yang berlaku- ------------------------------------------------ 

-- ---- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ---------- 

.......................... DAN PEMlSAHAN ........................... 

.................................. Pasal 28 ................................ 

I 1 RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisaha 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : ........................ 

a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah da 

mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagia 

dari jun-~lah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau 

wakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 314 (ti9 
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per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir I-' 
b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 28.1 .a tidak I 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di 

I 
I . tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri 

setujui oleh lebih dari 314 (tiga per empat) bagian dal-i seluruh saham 

dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan .................... 

[ c. dalam ha1 kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 

! 

' I 28.1.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan ---- 

oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 213 (dua per tiga) 

kuorum kehadiran,jumlah suara untuk mengambil keputusan, ---- 

pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ---- 

I OJK ;.-------------------------------------------------------- 

2 Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam-ayat 28.1 huruf a I 
I I kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS 

I kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. ....................... 

/ 3 ' Jika RUPS kedua juga tidak mencapai huorum dapat dilakukan RUPS 

I ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. ....................... 
! 

! 4 Tanpa mengurangi ketentuan Pasar Modal Rancangan penggabungan, 

peleburan, pengarnbilalihan atau pemisahan yang telah mendapatkan 

( persetujuan RUPS harus di buat dengan akta notaris dan dalam ---------- 

bahasa Indonesia. ....................................................... 

1 5 ' Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar 
1 
I menyangkut pengubahan nama danlatau tempat kedudukan Perseroan, 

I 1 rnaksud dan tujuan serta keghian usaha Perseroan, jangka waktu 

1 beidirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal 
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--- - 

v e m p a t k a n  dan di setor, danlatau status Perseroan yang ---------------- 

I tertutup menjsdi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib -------- 

mendapat persetujuan dari Menteri Huk~,~m dan Hak Asasi hilanusia ------ . 
/ Republik Indonesia. ....................................................... 

Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar 

selain yang menyangkut hal-hat yang tersebut dalam Pasal 28 ayat 28.5 

ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

I Republik Indonesia. ....................................................... 
I 

1 7 Apabila penggabungan Perseroan tidak disertai pengubahan Anggaran ' 1 Dasar maka salinan aka  Penggabungan harus disampaikan kepada 

I Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia untuk di catat 

l dalam daftar Perseroan. .................................... 

8 Peleburan Perseroan wajib mendapatkan pengesahan badan hukum ' 1 perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---- 

Indonesia. ------------ ------------------------------ 

I 9 Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hu kum ' 1 dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia menyangkut pengambilalihan 

saham Perseroan. ................................. 

I ----------- PEM BUBARAN, Ll KUl DASl DAN BERAKHIRNYA --------------- 

-------------- STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN ------------ 

1 I. RUPS untuk pembubaran dengan ketentuan sebagai berikut: ------- 

I a. RUPS adalah sah dan. berhak mengambil keputusan yang sah dan 

' I mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 314 (tiga per empat) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di 

1 wakili dan keputusan adalah sat1 jika disetujui oleh lebih dari 314 (tiga 
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, /  

i per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 

i dalam RUPS. ........................................................................ 
I 
I 

/ b. Jika kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal29 ayat 29.1 .a tidak 
I 
I 
! tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadiri 
i f 

oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 213 (dua per tiga) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di 

I setujui oleh lebih dari 314 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham 

dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan ....................... 

I !. dalam ha1 kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 

I 29.l.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan -- I kuorum kehadiranjumlah suara untuk mengambil keputusan, --- 

I pemanggilan, dan waMu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ---- I 
0 JK. ........................................................... 

I 
I 

2. Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam ayat 29.1 huruf a 

I 
1 I kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS 

kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. ------------------- 

I 3. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS 

I ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. ..................... 

4. Apabila Perseroan dibubarkan, karena : ........................... 
I 

a. bardasarkan keputusan RUPS; I -  
1 c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga 

1 yang telah mernpunyai kekuatan hukum'tetap, harta pailit Perseroan 

I d. harta paifit Perseroan bang Clah dinyaiakan-pailit berada dalam 

keadaan insoliensi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang----- 
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I tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 
I I 

I 

e. dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan I 
i 
1 

melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- I 

undangan; maka harus diadakan likuidasi oleh likuidato~ atau kurator. 

1 5. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan RUPS atau 

penetapan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 tidak menunjuk -- 

I 

6. 1 Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan dalam ------ 

I ' Daftar Perusahaan, mengumurr~kan perr~bubaran Perseroan dalam Berita 
1 .  

Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, -- 

I (sat~)  diantaranya yang mempunyai peredaran luas didalam ---- 

wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (sa t~ )  lair~nya yang terbit ----- 

I di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi serta dengan --- 

pemberitahuan tentang pembubaran itu kepada para kreditur ------ 

Perseroan, serta melaporkannya kepada Menteri Hukum dan Hak ------ 

Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar ----- 

Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ------- 

berlaku .................................................... 

7. Upah bagi -para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan ---- 

penetapan Pengadilan. ................................................... 

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktl-~b dalam akta ini beserta ------ 

pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan ------ 

tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, berdasarkan 

an suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan -------- 
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/- 

I diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para 

[ 9. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang 

! ................................... Pasal 30 ..................................... 

I Untuk hal-ha1 yang mengenai Perseroan, para pemegang sahan~ dianggap --- 

I 
I 

I bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar ----- 
I 

' saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan 

jumlah nilai nominal yang telah di bayar penuh ilnt1.1k saham-saham yang 

Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan--- 

I yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa ---- I 
I 
/ Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.------------ 
I 

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, --- 

ma ka RLl PS yang akan memut us kannya. ............................... 

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagiamana --------- 

tersebut di atas menerangkan bahwa: .................................. ---- 

I. Para pemegang saham telah menystor penuh sebagaimana tersebut -- 

/ dalam Pasal4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sejumlah ------------ 
I 

5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya ------- 

I 
sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah), yaitu oleh --- 

/ para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut: ..................... 

I a. PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANIN Tbk, ----- 

sejumlah 4.999.951.790 (empat rniliar sembilan ratus sembilan puluh 
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/------ 

I sembilan juta sembilan ratus lirna puluh s a t ~  r i b ~  tu;luh ratus sembilan , 
I I 

puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------------- 1 , 

Rp 499.995.1 79.000,OO (ernpat ratus sembilan puluh sembilan miliar i 
I 
i 

1 sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan I , 

i 
! ribu Rupiah). - -  - -  - ' 

I b. Tuan Haji AHMAD HIDAYAT, sejumlah 48.210 (empat puluh delapan 
I 
I 

I ribu dua ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya I I sebesar Rp. 4.821.000.00 (empat juta delapan ratus dua puluh satu I 
ribu Rupiah). - ........................................................... i 

2. usunan anggoia Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ----- 

Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ---- 

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ----------- t 

diselenggarakan pada tahun ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan --- 

mereka, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ---- ~ 
i 

Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yang 1 
I 

diselenggarakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai ~ 

1 Direktur Utama : Nyonya DENY HENDRAWATI, Sa jana ----- 
I 

I Hukum; ----------------------------------- 

I Direktur Kepatu han : Tuan BUD1 PRAKOSO; --------------- 

Komisaris UtamaIKomisaris Independen: Tuan ARIES MUFTI E;------ 

: Tuan JASMAN GlNTlNG MUNTHE ; -------- 

ndependen : N yonya YU MI RAT1 KARTINA ;---------------- 

SO 



-. 
I 
I DEWAN PENGAWAS SYARIAH : ............................................. 

Ketua : Tuan KYAl HAJl AHMAD MUNlF SURATMAPUTRA ;----- 

Anggota : Tuan AMINLIDIN YAKUB ; ..................................... 

I 
-Karena seluruh Agenda Rapat telah di bahas dan diambil keputusan, maka 

Rapat secara musyawarah untuk rnufakat dengan suara bulat rnemberikan 

kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi melakukan --------- 

I pengurusan untuk mendapatkan persetujuan dan pemberitahuan dari ------ 

Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Mznusia Republik Indonesia sesuai ------- 

, ketentuan yang berlaku ........................................................... 

1 -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada ----- 

lagi yang dibicarakan dalam Rapat, maka Pirnpinan Rapat secara resmi ------- 

menutup Rapat pada pukul 16.30 (enam belas lewat tiga puluh menit) ------- 

WaMu Indonesia Barat. ............................................... 

-Maka saya, Notaris membuat Berifa Acara Rapat ini l~ntuk dig unakan dimana- 

perlu. ..................................................................... 

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh kawan penghadap 

lainnya .------------------------------------------------------------------ 

......................... DEMlKlANLAfl AKTA IN1 ------------------ ------ 

-Dibuat sebagai rninuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -- 

tersebut dalam kepala aka  ini, dengzn dihadiri oleh: ................................ 

- Nyonya Dahlia Sarjana Hukum, lahir di Kota bumi, pada tanggal --------- 

10-05-1958 {sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ---- 

bertempat tinggal di Jakarta Seiaian, Jaian Pengadegan Barat Ill --------- 

nomor 16, Rukun TeQngga 001, k k u n  Warga 006, Kelurahan ---------- 

Pengadegan, Kecamatan Pancoran; dan ---------------- -- ------------- ------ 

Nona Melissa Louisiana, Sarjana Hrrkurn, Magister Kenotariatan, lahir ---- 
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pada tanggal 22-08-1985 (dua puluh dua Agustus seribu-------.* 

sem bilan ratus delapan pulu h lima), Warga Negara- Indonesia, bedempal. 

tinggal di Kota Depok, Jalan Sanur Raya N-2 Nomor 15 Graha Cinere,---- 

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Limo, Kecama,tan- 

Limo; untuk sementara berada di Jakarta; .......................... 

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai sa ksi-saksi. ...................... 

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, ---- 

maka dengan segera ditandatangani a kta ini oleh penghadap ------------------ 

Nyonya ROOSNlATl SALIHIN, Tuan GUNAWAN SANTOSO, dan Tuan H 

AHMAD HI DAYAT, tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, Not-aris, sedangka 

para penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. ------------------- 

-Dilangsung kan dengan 3 (tiga) p e r ~  bahan, yaitu 3 (tiga) coretan tar~pa ---- 

-Ash akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ---------------- 

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA" 

Notaris di Jakarta 

..... --l..., , , . >  ...,: 

'THIAH HELM, SH 


