
 
PEMBERITAHUAN  

RINGKASAN RISALAH 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  

 
- Direksi PT Hartadinata Abadi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan 

kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 14 
September 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dilangsungkan dari 
pukul 09.45 WIB sampai dengan pukul 10.05 WIB, bertempat di Ruang Teratai, Millennium Hotel 
Sirih Jakarta, Jl. H. Fachrudin No. 3, Jakarta 10250, dengan ringkasan sebagai berikut: 

 
A. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut: 

1. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu usaha 
pergadaian melalui entitas anak Perusahaan. 

2. Persetujuan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan 
mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan. 

 
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: 

Komisaris Utama                 : Bpk. FERRIYADY HARTADINATA  
Komisaris    : Bpk. FENDY WIJAYA  
Komisaris Independen  : Bpk. Drs. SUPRIHADI USMAN 
 

Direktur  Utama                   : Ibu.  SANDRA SUNANTO 
       Direktur  Keuangan                 : Bpk. ONG DENY 
       Direktur Operasional    : Bpk. CUNCUN MULIAWAN 
 
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah 

sebanyak 3.371.591.609 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 73,21% dari 
4.605.262.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan.  

 
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan 

pendapat terkait setiap mata acara Rapat. 
 
E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat. 
 
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: 

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk 
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan 
dengan pemungutan suara. 

 
G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah 

untuk mufakat. 
 
H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:  



 
     Mata acara kesatu Rapat: 

Menerima laporan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu usaha 
pergadaian melalui entitas anak perusahaan. 

Mata acara kedua Rapat: 
1. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan menambah kegiatan usaha 
penunjang yaitu melakukan kegiatan usaha lainnya yang akan dilakukan melalui entitas anak 
perusahaan. 

 
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang 

diperlukan sehubungan dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha penunjang 
serta menyusun redaksional dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di 
hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi 
yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta 
membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, 
permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan 
untuk keperluan atau tujuan tersebut. 

 
Jakarta, 18 September 2018 
PT Hartadinata Abadi Tbk 

Direksi 
 


