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r,X BUDI SANTOSO ISB}.I'JDI. S.I-t

NOTARIS JAKAR]A
BERITA ACARJA

RJA,PAT UMUM PEMEGANG SAHAI\4 TAHUNAN

PERSEROAIiI TERBATAS PT. MULTI INDOCITR;A TbK.

Nomor : 72.

-----Pada hari ini, Jum'at, tanggal 0B-05-2015

(delapan Mei dua ribu lima belas) Pukul (Jam) : ----
09.35 WIB (sembilan lebih tiga puluh lima menit

Waktu Indones j-a Barat ) .

-----Atas permintaan Direksi perseroan terbatas

PT MULTI INDOCITRA Tbk. berkedudukan di Jakarta

Barat, yang akta pendirian dan anqgaran dasarnya

telah dimuat dan diumumkan dalam Berlta Negara

Republik Indonesia tertanggal 14-09-2004 (empat

belas September dua ribu empat) Nomor z 74 Tambahan-

Nomor ; 9139, anggaran dasar mana kemudian beberapa-

kali diubah dengan perubahan seluruh anggaran dasar-

sehubungan dengan penyesuaian Undang-undang Nomor 40

Tahun 2001 tentang Perseroan Terbatas sebagaj-mana

telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia tertanggal 04-09-2009 (empat

September dua ribu sembilan) Nomor : lL Tambahan

Nomor : 238L1 dan terakhir anggaran dasarnya diubah-

dengan akta tertanggal 29-05-20L2 (dua puluh

sembilan Mei dua ribu dua belas) Nomor' ; 56, yang

dibuat di hadapan saya, Notaris, perubahan mana

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan-

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

Lernyata dari Keputusan tertanggal 09-08-2012

(sembilan Agustus dua ribu dua belas) Nomor :

AHU-43239.AH.0L.02.Tahun 20L2 serta telah dimuat dan



r.x. BU}I SANTCSO ISBAND'
I.I(}TARIS JAKARTA

s.H diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

tertanggal 24-05-2013 (dua puluh empat Mei dua ribu-
tiga belas) Nomor : 42 Tambahan Nomor : 50251,

denganSuSunanpenguIuSterakhirsebagaimana

ternyata dari akta tertanggal 23-05-2074 (dua puluh-

tiga Mei dua ribu empat belas) Nomor : 58, yang -r--
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan tetah ------r--
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -i--

ii
Manusia Republik Indonesia serta telah diterima d;in-

ii
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, i--

:

sebagaimana ternyata dari suratnya kepada saya r ----
Notaris, tertanggal 2O-06-20L5 (dua puluh Juni du

L 
;,i:

ribu l1ma belas) Nomor : AHU-15044.40.22.2071 '-Ir
(- selanjutnya disebut "Perseroan") -------;----r

-----Saya, FRANSISCUS XA\IERIUS BUDI SAI{TOSO
ri rliil::r

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri

saksi-saksi yang akan disebut, dan telah Oikena-lllfi
l"rl;,

oleh saya Notaris, telah berada di Hotel Novote$
l 
,r,ili

Green Central City, Jalan Gajah Mada Nomor :,18

-----Yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perser

tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Ra1

dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam I{i
l'

Umum Pemegang Saham Tahunan i Tahun Buku 2074 darl,J
I .,:

Perseroan tersebut, yang akqn diadakan pada haril

di tempat seperti tersebut +i atas (- selanjutnyJi!
I r:ii

-----Maka telah hadir dalamiRapat tersebut dan oli
I

karenanya hadir di hadapan $ayari Notari-s, dan sakskarenanya hadir di hadapan ?ayar; Notari-s, dan saks
! , .l

saksj : ------ -----i-- -----------:
iti
rr:
ili':
:lii;

$i
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r.x BU}I SANTOSO ISBANN', 5 }i
NOTARIS JAKA'ITA

Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari: -

1. Komisaris Utama, yaitu :

Tuan AIKA TRiNIGGAI{A, Sarjana Hukum, Iahir di

Makassar, pada tanggal 30-1L-796L (tiga

puluh Nopember seribu sembilan ratus enam --
puluh satu), Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Kota Tangerang, Jalan Pulau'Putri IX Blok

0.4/ 6 Modern Land, Rukun Tetangga 002 Rukun-

Warga 002, Kelurahan Ke1apa Indah, Kecamatan

Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor fnduk Kependudukan : ------
351L013011610001, yang dikeluarkan oleh

Camat Tangerang,

-untuk sementara waktu berada di Jakarta

Komisaris, yaitu :

Tuan Doktorandus BUDI SETYAWAIiI, Magister

Manajemen, lahir di Banyumas, pada tanggal

07-09-L949 (tujuh September seribu sembilan-

ratus empat puluh sembilan), Warga Negara

ertempat tinggal diIndonesia, Swasta, b

Kota Depok, Jalan Ma

Rukun Tetangga 001 R

Kelurahan Har j amukti-

Pemegang Kartu Tanda

Induk Kependudukan :

-untuk sementara waktu

Komisaris Independen,

ndiri Nomor : L7,

ukun Warga 003,

, Kecamatan Cimanggis, -

Penduduk dengan Nomor

321 60207094 90009, yang-

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Barat - Kota Depok,

berada

yaitu :

di Jakarta



I n,x BUDI sANToso tsgorot. s.* 
]

L NOTARTS iAKARTA 
I

Tuan Haji I SYAFEI, Iahir di Tasikmalayat --
pada t4nggal 15-0 6-1942- (Iima belas Juni ---
seribu sembilan ratus empat puluh dua),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ]---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Kemanggisan flir VI/!9 A, Rukun Tetangga

Kecamatan Palmerah, Jakarta 'Barat, pbmega

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Inpuk -
Kependudukan : 09. 5206. 15064 2.0475, lzang

i

dikeluarkan oleh Camat palrnerah. ---,-----1 --
I ::r,tit .i:r:i , I :

rr. Direksl Perseroan, yang terdiri dari r -[j.,j l--
I .,,. : :. t,;. ll

1.

,r: i:ii
tanggal 11-09-L982 (sebelas :septembej,

sembilan ratus delapan puluh dua),

Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

tinggal di Jakarta, Jalan Mangga Besi

Nomor : 4i-, Rukun Tetangga 001 Ruku

003, Kelurahan Tangki, Kecamatan Ta

Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda

3173031109820005, yang dikeluarkan o

Z. Direktur, yaitu : ------ ----irq
Tuan BTDIMAN GITALOKA, Iahir di Tanger

pada tanggal 26-04-19'15 (dua puluh endr
t,

Apr11 seribu sembildn ratus tujuh putui.{

Iima), Warga Negara tlndonesia, nertempJl

Direktur dan/atau pejabat Sementar"'. F.fili
IUtama, yaitu: -*---- -------_:-..:":*,
| ' i,:."'

Tuan A!{THONY HoNoRrs, lahir di .lufrr,lfi{€*ffi



5.HF.X BUDISANTOSO ISBANSI
NOTARIS JAKANTA

tinggal di Kota Tangerang Selatan, Victoria-

River Park BIok A.20/5, Rukun Tetangga 003

Rukun Warqa 015, Kelurahan Pondok Jagung t

Kecamatan Serpong Utara, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan : 361 4022604150001, yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten-

Kota Tangerang Selatan,

-untuk sementara waktu berada di Jakarta.

IIl Pemegang Saham Perseroan, yaltu :

Tuan YUSTINUS SALEH, Sarjana Hukum, Iahir di

Gunung Sitoli, pada tanggal L2-05-1961 (dua-

belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh -

satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-

Kelapa Nias IV BIok PA-13/8, Rukun Tetangga-

007 Rukun Warga 0L4, Kelurahan Pegangsaan

Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan : 3172061205610007, yang-

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-

Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Utara; ----

Para

1.

- dalam hal

KUASA KHUSUS

bermeterai c

(empat Mei d

dilekatkan p

dari dan ole

atas nama :

Tuan CUNCUN

ada minuta akta inl

h karena itu untuk

I

dan

ini bertindak berdasarkan SURAT-

yang dibuat dibawah tangan

ukup tertanggal 04-05-2015

ua ribu lima belas) dan

MULYADI WIJAYA WIBOWO, lahir .di-



F X, BUDI SANI'OSO ISBANOi, S H

NOTAR'5 JAK,A,RIA

Bandung

seribu

Warga N

bertemp

Indah K

Rukun W

Barat,

Pusat,

Nomor I
yang di

Daerah

Pusat;

, pada tanggal 04-07-7917 (empat Juli
sembilan ratus tujuh puluh tujuh),
egara Indonesia, Karyawan Swasta t

at tinggal di Jakarta, Cempaka Putih*

aveling 20 D, Rukun Tetangga 010

arga 001, Kelurahan Cempaka Putih

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-

nduk Kependudukan : 371 10504071 70004,

keluarkan ofeh Pemerintah Provinsi

Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta

-yanq dal-am hal ini diwakili dalam

jabatannya selaku DirektUr dari perseroan

terbatas yang akan disebi:t,i sedemikian

mewakili Di-reksi, dari dpn oleh karena itu -
mewakili dengan sah per

PT BUAbIA GRJAHA UTAIITA beT
I

Jakarta Timur, yang 
i

roian tdrbatas
i
!

edudukan di

irian dan -----
t'dan diumumkan

fndones ia

sl Pebruari dua-
li
iian, Nomor :

aikemudian

_ruDanan

ngan dengan

T 40 Tahun

as seDagalmana-
,i.
,24-06-2009
:t.
,:i:i,,.-u sem.ba-Lan )

:!

rl:r.i.

anggaran dasarnya t
dalam Berita Negara

tertanggal LL-02-20

ribuilima) Nomor :

1554 /2005; anggaran

beberapa kal-i diuba

seluruh anggaran da

penyesuaian Undang-

2001 tentang Perser

ternyata dari akta

akta

l-ah:

Repu

s(
2Ta

dasa
t:
I

den

dIr
l

ndan
.l

ant T
il

erta

idt

1

r-

I

T

g

(dua puluh empat Ju



BUD' SANTOSQ ISBANDI, S.H
NOTARIS I,{KATT,A.

Nomor : 21, yang dibuat di hadapan

LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota

Tangerang, perubahan mana telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan-

tertanggal 23-01-2009 (dua puluh tiga JuIi
dua ribu sembilan) Nomor : ------
AHU-3411 6.AH. 0L.02. Tahun 2009, dengan

susunan pemegang saham terakhir sebagaimana-

ternyata dari akta tertanggal 04-07-2072

(empat Juli dua ribu dua belas) Nomor : L2,-

yang dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana

Hukum, tersebut, dan telah diberitahukan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia serta telah diterima dan-

dicatat di dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesj-a,

sebagaimana ternyata dari suratnya kepada

Notaris bersangkutan, tertanggal 03-09-20L2-

(tiga September dua ribu dua bel-as) Nomor :-

AHU-AH. 01. 10-31988 dan susunan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris terakhir

sebagaimana ternyata dari akta tertanggal

01-04-2075 (satu April dua ribu l-ima belas)-

Nomor : 01, yang dlbuat di hadapan SASTRIANY

JOSOPRAWfRO, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, dan telah diberitahukan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia serta telah diterima dan dicatat



F.X BUDISANTOSO IS3ANDI,
NOTARIS JAKANTA

l
l

-l

S.H di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum,

sebagaimana ternyata dari suratnya kepada

Notarls bersangkutan, tertanggal 0B-04-2015-

(delapan April dua ribu lima belas) Nomor :-

AHU-AH. 01 . 0 3-0025334 ;

-yang dalam ha1 ini perseroan terbatas

PT BUAIiA GRAHA UTAIqIA tersebut bertindak

selaku pemegang dan/atau pemilik ------
268.833.618 (dua ratus enam puluh delapan

juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam

ratus delapan belas) saham dalam Perseroan

dan berhak mengeluarkan 268.833.618 (dua

ratus enam puluh delapan juta delapan ratus-

tiga puiuh tiga ribu enam ratus cielapan
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r.x *UNI SANTQSO Is3ANDI, S,H
NOTARTS JAKARTA

mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas

kehadiran para peserta Rapat, serta memperkenalkan

para anggota Dewan Komisaris dan para anggota

Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas t

Tuan AIIG AN KI dari Kantor Akuntan Publik Arsyad &

Rekan, saya, Notaris, dan dari Biro Adminlstrasi

Efek PT Adimitra Jasa Korpora, diwakili oleh Tuan

ANDRY, yang dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertlb

Rapat, yang berbunyi sebagal berikut : ------
Rapat akan

Indonesia.

diselenggarakan dalam bahasa

Kuorum Rapat :

a. Agenda Pertama Rapat

b.

Berdasarkan

Dasar Perse

apabila dih

mewakili le

bagian dari

suara yang

Perseroan.

Agenda Kedu

Berdasarkan

Dasar Perse

apabila dih

mewakili Ie

bagian dari

suara yang

Perseroan.

Pasal 76 ayat 2 (a) Anggaran

roan Rapat dapat dilangsungkan

adiri oleh pemegang saham yang

bih dari 2/3 (dua per"tiga) -----
jumlah seluruh saham dengan hak-

sah yang telah dikeluarkan

a Rapat. s/d Agenda Keenam Rapat

Pasal 15 ayat 1 (a) Anggaran

roan Rapat dapat dilangsungkan

adiri cleh pemegang saham yang

bih dari L/2 (satu per dua)

jumlah seluruh saham dengan hak-

sah yang telah dikeluarkan

yang namanya

Perseroan

Hanya para pemegang saham Perseroan

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
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X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H
NOTARIS JAKARTA

pada tangga

dibuktikan

berhak berb

Rapat ini.

I 15 April 2015 atau kuasanya yan

dengan surat kuasa yang sah, yang,i
..;

lcara dan memberikan suara dalam --

Tiap-tiap sah

pemegangnya u

Apabila seora

dari 1 (satu)

memberikan su

mewakili selu

diwakilinya.

am memberikan hak kepada

ntuk mengeluarkan 1 (satu) suar

Pada setiap Agenda Rapat, Ketua Rapat akan -

memberikan kesempatan kepada para pemegang s

atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya'
l

sebelum diadakan pemungutan suara mengenai j

I

yang bersangkutan dalam Rapat, dengan cara I

Para pemegang saham atau kuasanya yang-: i-

mengajukan pertanyaan dan/atau menyata

pendapatnya diminta mengangkat tangan

.11

menyebutkan nama, alamat, jabatan, nama i

perusahaan yang diwakilinyd, jumlah sah

yang dimiliki atau diwakilinya, serta i-

pertanyaan atau pendapatnya. -----------
't- Ketua Rapat atau yang:ditunjuk dan akan'i

ditunjuk oleh Ketua Rapat akan memberiki

jawaban atau tanggapannya atas --------:
I .1rl

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. --;

ng pemegang saham memlliki lebi$
l .Li

t:,i
saham, maka ia hanya. diminta iut

ara 1 (satu) kali dan suaranya

ruh saham yang dimilikinya atau

Keputusan Rapat :

'ti



F X BUCI SANTOSO ISBANDI, S,II,
NOTARIS JAKARTA ]

Agenda Pertama Rapat

Berdas4rkan Pasal T6 ayat 2 (a) Anggaran

Dasar Perseroan, keputusan diambil ---------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, keputusan

adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3

(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat

Agenda Kedua Rapat s/d Agenda Keenam Rapat

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran

Dasar Perseroan, keputusan diambil ---------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, keputusan

adalah sah jika disetujui lebih dari tt -----
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat

7. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan

cara mengangkat tangan , --
a. Bagi mereka yang tidak setuju akan diminta

untuk mengangkat tangan,dan Notaris akan

menghitung suara yang diwakiti mereka

Bagi mereka yang blianko suara akan diminta
untuk mengangkat tangan dan Notaris akan

menghitung suara yang diwakili mereka

Suara blanko dianggap sbma dengan suara

terbanyak dalam perhitungan suara

| -----t"suai ketentuan pasal- 15 ayat 1 Anggaran Dasar
lr--
I P..r.ro..,, Rapat akan dipimi:in oleh salah seorang --
\

I-

L.U.



BUOI SANTOSO ISBANDI. S,H

_I9IARTS JAKARTA 
I

anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Tuan AIKA

TRANGGAIIA, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Utama

(- selanlutnya Tuan AIKjA TRjA}iIGGAIIA, Sarjana Hukum

tersebut, disebut I'Ketua Rapat") .

-----Setelah Inenyapa dan mengucapkan selamat dat
t.]

dan terima kasih kepada seluruh yanq hadir yang -

' 
'llmengemukakan bahwa Rapat ini diadakan guna memenu

I

ketentuan PasaI L2 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroa

-----Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat terlebih
dahulu menyampaikan secara singkat kondisi umum

Perseroan pada saat ini, sebagai berikut ' -----

-PT Mu1ti Indocitra Tbk (Perseroan) didirikan pa

tanggal 11 Januari 1990, dimana Perseroan berget
, i:;

dalam bidang perdagangan umum atas barang-barangl

konsumsi perlengkapan bayi dan produk perawatan i
l:i

kesehatan dan kosmetik. Perseroan memulai produf,

komersialnya pada tahun 1990.

-Perseroan berkedudukan di Jal-an Gajah Mada N

188, Jakarta Barat dengan cabang di Surabaya,

Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara.

-Perseroan telah mendapatkan pernyataan efekti
:

Ketua Badan Pengawas Pasar ModaI (BAPEPAM) den

Surat No. S-3350/PYI/2005 pada tanggal 9 Desembeilr

2005 untuk melakukan penawaran umum perdana 
"unii

(Initial PubIic- Offering atau IPO) kepada ---itd;
., .:i iI ,:ii

masyarakat. Pada tanggal 21, Desember 20O5 sel-uru

saham Perseroan tersebut tel-ah tercatat di Burs

I



BUD I :AT.iTCSO iSB.{.ND I
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-Saat j-ni, Perseroan memiliki 2 (dua) Ent

yaitu pT Multiel-ok Ccsmetic dan pT pigeon

-----Sehubungan dengan Rapat, Ketua Rapat

menyampalkan bahwa untuk mengadakan Rapat

Direksi Perseroan telah melakukan :

Pemberitahuan kepada para pemegang saham

Perseroan, pada tanggal 1 Apri1 2AlS, melalui __

iklan dalam surat kabar rnvesior Daily rndonesia

di halaman B.

itas Anak, -

Indonesia.

kemudian

f --i.t-II1

1.

2. Panggllan Rapat

Perseroan, pada

iklan dal-am sur

di halaman 15.

kepada para pemegang saham

tanggal 16 April 2015, melalui -
at kabar Investor Daily fndonesia

- Adapun Agenda Rapat sesuai panggilan Rapat adalah-
sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran n^^-_-
Ud:jdI

denganPerseroan dalam rangka penyesuaian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Persetujuan dan penge'sahan Laporan Tahunan 2or4-
termasuk didal-amnya persetujuan dan pengesahan

Laporan Keuangan persieroan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2Ol4 dan Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komj-saris serta memberikan

pelunasan dan pembebaisan tanggung jawab

sepenuhnya (acquit ett decharge) kepada anggota

Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.

Penetapan penggunaan laba ,bersih tahun buku

2oL4 -!---:--
Penunjukan Akuntan publik Independen untuk

I

_[ mengaudit perhitungan tahunan perseroan tahun

-
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buku 20L5 dan pember

Perseroan untuk mene

lPublik Independen te

lain penunjukannya.

ian wewenang kepada Dlreksi-

tapkan honorarium Akuntan

rsebut serta persyaratan

l

Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi Perseroan serta pemberian

wewenangkepadaDewanKomisarisuntukmenetapkan

remunerasi bagi a

anqgota Direksi.

nggota Dewan Komisarj-s dan

Perubah an Susunan Pengurus Perseroan.

ap Agenda Rapat, Pemegang Saham berhak --
jukan pertanyaan atau pendapat setefah --
embahasan pada setiap Agenda Rapat.

atas sesuai dengan Tata Tertib Rapat. --
an keputusan terkait seti-ap Agenda Rap4t-l

11
kan berdasarkan musyawarah untuk mufakat:

- Pada seti

untuk menga

dilakukan p

tersebut di

Pengambil

akan dilaku

Dalam ha1 k

pemungutan

kuorum keha

ditentukan

setiap agen

dinyatakan

-----SeIanj
tersebut, K

Notaris, dp

sebagaimana

Perseroan.

eputusan berdasarkan musyawarah untuk t--.
mufakat tidak tercapaj-, keputusan diambil mela1ui,-

suara dengan memperhatikan ketentua" --|-
l:

da rapat bersangkutan sebagaimana ----Ti,i
t { i!

dalam Tata Tertib Rapat -------i#ii
tlutnya sehubungan: ketentuan-ketentuan -*$:

etua Rapat menanyakan kepada saya t ---
akah Rapat telah memenuhi kuorum ----'
yang disyaratkan dalam Anggaran Oasai

-----Sesuai Daftar Hadir yang disampaikan oleh -
Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora,

;

I

i

I

:

I

:
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para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau
dlwakili dalam Rapat berjumlah 424.369.590 (empat

ratus dua puluh.empat juta tiga ratus enam puluh
sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) saham atau-
mewakili 1r.12% (tujuh puluh satu koma dua beras ---
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang dikeluarkan oleh perseroan, yaitu sejumlah

596.61 3.000 (fima ratus sembilan puluh. enam ;uta
enam ratus tujuh puluh tiga rlbu) saham dari
600.000.000 (enam ratus juta) saham yang telah
dikeluarkan oleh perseroan, sedangkan sejumlah

3.327.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh
ribu) merupakan Treasury Stock, dengan demiklan
telah cukup dihadiri dan/atau diwakili dengan surat-

jum1ahse1uruhsahamyangteIahdike1uarkano1eh

Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga telah-
memenuhi kuorum yang disyarackan dafam pasal 76 ayat

l

1 (a) maupun pasar 16 ayat 2 (,u) dari Anggaran Dasar

Perseroan, oleh karena itu Rapat adalah sah dan
'berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan --

-----Ketua Rapat dengan mengrngat semua persyaratan-
't

sehubungan dengan penyelenggarlaan Rapat yang telah _
Iterpenuhi, kemudian secara resmi membuka Rapat umum-
i

Pemeganq Saham Tahunan Tahun Buku 2oL4 perseroan,

yang diadakan di tempat sebagaimana tersebut di atas
lpada Pukur (Jam) : 09.4i VirB (sembilan r-ebih empat

puluh tujuh menit Waktu Indonebia Barat).

----Ketua Rapat kemudian membacakan kembali Agenda-
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Rapat sesuai Panqgilan Rapat, yang dilanjutkan
dengan pembahasan Agenda Rapat satu persatu, sebagai

berikut :

1. Agenda Pertama Rapat

Persetujuan atas perubahan'Anggaran Dasar

Perseroan dalam rang'ka penyesuaian dengan

Peraturan Otoritas,Jasa Keuangan.

---Ketua Rapat selaku Komisaris Utama perseroan-

sehubungan dengan berlakunya peraturan Otoritas-
Jasa Keuangan (POJK) No. 32/7OJK.O4/20L4 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang-

No. 33/POJK.O4/20r4 tentang Direksi dan Oeranr--
lKomisaris Emiten atau perusahaan publik, maka

Perseroan bermaksud untuk mengubah pasal-pasal

dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur ---
tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan -
Dewan Komisaris Perseroan untuk disesuaikan ,

,,:lt

---Selan;utnya Ketua Rapat memberi kesempat.rr,--

kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya
iuntuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

dengan cara mengangkat tangan.

---Berhubung tidak ada pemegang saham dan/atai

kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atur'J
pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk':

., i:l.r:1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar --1,$

Perseroan dalam rangka penyesuaiur-, aend
' i lilr'l

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan teO$fi
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i NgrRlS iAKARtrr khususnya poJK No. 32/poJR.A4/2A74 tentang
Rencana dan penyelenggfaraan Rapat Umum

Pemeganq Saham perusahaan Terbuka dan POJK _

No. 33lPOJK.O4/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan
Publik; dan

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan
wewenang kepada Direksi perseroan untuk
menqubah pasal_pasal dalam Anggaran Dasar
Perseroan yang menqratur tentanq Rapat
Umum pemegang Saham, Direksi dan Dewan
Komisaris perseroan untuk disesuaikan
dengan POJK tersebut dan selanjutnya
menyusun kembafi pasal_pasal dalam Angrqaran_
Dasar perseroan sehubungan dengan perubahan_

perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam ___
suatu akta tersendiri di hadapan Notarj_s
dan melakukan segala,airrarOun lain ,.;; _

diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai peraturan perundangr_undanqan
yang berlaku. _

---seranjutnya dilakukan pemungutan suara secara
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut
dengan cara mengangkat t"i.qun
---Setelah dilakukan penghltungan suara oleh

:

saya, Notarj-s, ternyata tidak ada yang tidak
menyetujui maupun memberil,ian suara blanko, _____
dengran demikian berarti telah memenuhi ketentuan

=, 

76 ayat 2 (a) Anggaian Dasar perseroan,

r

l

l

l

ll
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alil maka Rapat secara

memutuskan untuk :

musyawarah untuk mufakat

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar

Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) r ---
khususnya POJK No. 32/POJR.04/2074 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Tefbuka dan POJK -

No. 33/PoJK.04/20L4 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

PubIik; dan

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan

mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Dasar

Perseroan yang mengatur tentang Rapat ---i--

Komisaris Perseroan untuk disesuaikan ---J--
dengan POJK tersebut dan selanjutnya -------':
menyusun kembali pasal-pasaI dalam anggardnl;,i

,lltersebut serta menyatakan kembali seluruh l-i
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam i

diperlukan sehubungan dengan keputusan

tersebut sesuai peraturan perundang-undan

Selanjutnya Ketua Rapat menunjuk Direksi
Perseroan untuk melanjutkan jalannya Rapat

,,

'.,; : : tj.
:.1;,;.i1i: ,: .. i:.

l

rr':t .:-.i:r:r-r. :.

:1
l;:ii; :rii;r'iilJi' i:, I rill
:. :',:- i!.. t ::., ': .. )- :
:: -r'. fi I

.,, :.;
: ".--':ii.;l:+.ti$tl:t:i I ;

r i; i
l. i

Agenda Kedua Rapat.
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Pertanggungjawaban penqurus perseroan selama

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

seluruh manajemen dan karyawan yang telah

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2014_

termasuk didel?rmnya persetujuan dan pengesahan

Laporan Keuang,an perseroan yang berakhir pada __

tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawah

sepenuhnya (acqtit et decharge) kepada anggota

Direksi. d.an Dewan Komisaris perseroan.

---Tuan ANTHONY HONORIS selaku Direktur
merangkap Pejabat S"n,.rrtutu Direktur Utama

Perseroan mewakif i_ Direksi_ perseroan

menginformasikan bahwa Direksi perseroan telah
membagikan Laporan Tahunan yang berisi uraian
rinci tentang jalannya kepengurusan perseroan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 20L4. Laporan Keuangan perseroan

tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Arsyad & Rekan. ---:---
---Selanjutnya Tuan ANTHONY HONORIS bertindak __

sebagaimana tersebut dl atas membacakan Laporan-

2074, yang berbunyi sebagai berikut : ---_--
-- Laporan Direksi

I

-Para Pemegang Saham yang terhormat, suatu
I

kehormatan bagi Direksi dapat menyampaikan

Laporan Tahunan beserta Laporan Keuangan

Konsolidasian tahun 2074. pencapaian tahun 2OL4-

ini, merupakan cerminan hasil kerja keras
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berfokus pada peninqkatan kinerj

optlmal hingga akhlr tahun 2014.

a dan hasil yang

-Turunnya'harga minyak dunia mendoronq penurunan

harga komoditas dunia secara signifikan yang

kemudj-an mempengaruhi tuiunnya nilai ekspor

Indonesia. Di samping itu, nilai tukar Rupiah

terhadap Dollar Amerlka Serikat (Do11ar AS)

mengalami depresiasi sehubungan dengan kuatnya

apresiasi DoIIar AS terhadap hampir seluruh mata

uang utama sejalan dengan terbitnya data

perbaikan ekonomi AS. Masih tinggi-nya konsumsi

rumah tangga mampu menopang pertumbuhan ekonomi-

domestik meskipun daya beli masyarakat

mencatatkan pelemahan setelah Pemilihan

(PemiIu) dan adanya kenaikan harga Bahan

Umum ---
Bakar

memutuskan untuk tidak memperpan;ang perjanjian-

manufaktur serta menghentikan keglatan pemasaran

dan distribusi lampu hemat energi HORI.

Perusahaan lebih berfokus pada pengembangan ---.
produk-produk yang eksis, yaitu brand Pigeon, --i
Aibu dan Astalift. OIeh karena itu, Perusahaan

\'.

mengambil kebijakan strategis dengan memperluds,

jalur distrlbusj- melalui distribusi Iangsung 1

(direct selling) kepada konsumen yang saat in
tel-ah meliputi area Jakarta, Surabaya dan Bogt

sehingga memberikan peningkatan yang cukup ba

bagi pertumbuhan penjualan Perusahaan di tah

20L4 dibandingkan dengan tahun 20L3. Di mana,
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Produk pigeon sebagai market reader dalam
barang-bu.a.g konsumsi perlengkapan bayi
memberi-kan kontribusi terbesar dal-am pendapatan_
Perusahaan selama tahun 2014, khususnya dalam __

kategori produk botol (bottle) dan dot (nipple) _

bayl, diikuti dengan peningkatan kontribusi
produk lainnya. Meskipun selama t?hun 2Ol4r ___

kondisi perekonomian naslonal banyak meng,alami _

perubahan yang memberikan dampak yang cukup
besar, sepertl adanya kenaikan blaya operasional
akibat melemahnya nil_ai tukar Rupiah, kenaj_kan
tarlf dasar listrlk (TDL), BBM dan kenaikan
biaya tenaga kerja. Naiknya biaya operasional
turut menjadi kendala yang dihadapi oleh
Perusahaan pada tahun 2014. Namun, dengan tekad_
dan semangat yang kuat, perusahaan dapat
mempertahankan ki_ner;a terbaiknya di tahun 201,4.

-Keberhasil-an perusahaan dalam pencapaj_an

peningkatkan penlua.lan produk pigeon di tahun
2074 disebabkan karena terciptanya kinerja yang_
terintegrasi dan maksimal idari manajemen

Perusahaan dan seluruh karyawan perusahaan.

Adanya komunikasi, yang efektif dan sistematls
antara Departemen penjualan dan pemasaran (Sa1es
& Marketing) dengan Departemen Support, serta
didukung pula dengan pengembanqan sistem yang
dilakukan oleh Departemen Teknologl Informasi
(TI), dimana pada tahun 20L4, Departemen Tf

melakukan re-design systemi aplikasi MIDAS

sebagai tools web reportinq yang dapat

produk
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mempercepat tracking order di lapangan. Sistem -
ini dapat d.igunakan oleh distributor-distributor
Perusahaah agar dapat menyaj ikan laporan

penjualan (se1l-in and sellout) yang lebih
reliable dan akurat serta meningkatkan

efektivitas komunikasi antar sesama departemen

dalam Perusahaan guna mencapai target penjualan-

yang optimal setiap bulannya. --:---
-Selain itu, bagian pemasaran juga agresif
mendekati masyarakat untuk menggunakan

produk-produk Perusahaan. Saat i-ni, Perusahaan

telah memperluas distribusi ke seluruh nusantara

melalui pola pendekatan yang edukatif terhadap -
konsumen, mengingat konsumen sudah mengenal baik

produk Pigeon selama ini. Strategi pemasaran

yang difakukan saat ini adalah dengan melakukan- 
l

1

penambahan outlet untuk menjangkau pangsa pasar- 
]

yang lebih l-uas. Pada 20L4, produk unggulan f.u*i ,l

yaitu Pigeon, melakukan penambahan flagship - T --
store di beberapa kota besar, yaitu Medan, SoIo,

Balikpapan, Surabaya dan Palembang. Hal ini -r--,i
.ir n

]il
semakin memantapkan brand image Pigeon sebaga| .
merek barang-barang konsumsi perlengkapan bayl

I

terlengkap dan berkualitas baik (best quality)i
r iidi Indonesia. Di sisi lain, perusahaan turut +j

melakukan penambahan area distribusi untuk --
produk kosmetik Aibu dan Astalift, khususnlzal .

luar Pulau Jawa untuk meningkatkan brand ---'.
, ,,:,

awareness atas kedua produk kosmetik tersebu,f
r, j
:;i-Industri kosmetik yang; merupakan bidang usa,

I - . rl
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lain selain brand pigeon yang dijalani
Perusahaan merupakan industri potensial dl
fndonesia. Nilai industri kosmetik fndonesra
mencapai pertumbuhan rata_rata 72so per tahun
(sumber: EuroMonitor rnternational) . pertumbuhan

penjualan produk perawatan kulit (skin care) ___

secara industri pun sangat tinggi.. Hal ini
mendorong perusahaan serius untuk menggarap
pasar produk skin care. pertumbuhan produk skin_
care secara lndustri di pasar domestik mencapaj-_
752-202.

-Untuk menghadapi prospek usaha ke depan, ______

Perusahaan optimls dan yakin dengan kinerj a yang
stabil di tengah menjamurnya merek_merek baru. _

Kelengkapan produk pigeon menjadi sarah satu
kunci keyakinan kaml untuk selal_u tetap.tumbuh
dan eksis setiap tahunnya, selain dengan tetap
mengedepankan kualitas dan senantiasa selafu
mengembangkan berbagai inovasi produk usaha lain
untuk mengi-kuti perkembang:an ekonomi dan
permintaan pasar __r________

-Perusahaan optimis dengan,hasil yang akan
diperoleh mefal-ui strategi pemasa-ran serta
jaringan distribusi yang terpadu, produk usaha
Pigeon akan tetap menjadi top of mind masyarakat
dalam memilih produk yang terbaik bagi buah hati
mereka. Setain itu, perusahaan juga memj_liki
optimisme yang kuat terhadap industri kosmetik _

dengan pertumbuhan yanq signifikan setiap
tahunnya
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-Dalam menyl

Perusahaan s

Kenat 1-hatfa

akan terj adi

91oba1. Peru

kebijakan Pe

sisi upah, t
kemudahan us

selalu berup

biaya operas

Perusahaan.

kapi prospek dan tantangan usaha t

enantiasa menerapkan prinsip ----.---
n atas beberapa kemungkinan yang

baik di dalam negeri maupun ekonomi

sahaan juga dengan cermat menyikapi-

merintah mengenai kebijakan dari -.--

ingkat suku bunga, serta beberapa

aha lainnya yang membuat Perusahaan-

aya melakukan pengetatan darl segi

ional guna mempertahankan kinerla

-Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (Good Corporate Governance/GCG) selalu -
men;adi perhatian bagi Perusahaan karena

penguatan organisasi secara internal mampu --
menunjukkan kinerja dengan baik. Praktik cCG

Iingkungan Perusahaan adalah landasan bagi

Perusahaan dalam mengelola dan menjalankan --,i

bisnis Perusahaan yang berkelanjutan. -------,
tr 'ri
iri:*

-PT Multi Indocitra Tbk sebagai Perusahaan ;
PubIik, senantiasa berkomitmen penuh Oafam ii
penerapan prinsip tata kelola perusahaan yafi

baik di semua elemen Perusahaan, baik di

Induk maupun Entitas Anak (PT MuItielok Co

dan PT Pigeon fndonesia). Pengelolaan tat'a
, lit,

kelola Perusahaan yang baik ini dj-laksana

oleh Perusahaan dengan tujuan untuk mewujl

prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggr
.J'

jawab, independensi dan kewajaran. Guna +

mendukung kinerja Perusahaan tetap dalami
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Perusahaan meml]iki sumber

profesional- dan berdedikasi
memberikan yang terbaik bagi

yang lebih efektif,
daya manusj_a yang

tinggi dalam

pemangku

kepentingan.

-T -^-I--r--rJdrrgKan KonKret yang dilakukan manajemen
Perusahaan dalam rangka meningkat.kan kualitas
tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan
meningkatkan frekuensj_ pertemuan (rapat) setiap_
bulannya antar sesama Direksi dan antara Direksi
dengan Dewan Komisaris serta antara Direksi ____

dengan Kepala Departemen. untuk bersama_sama
merumuskan, mencari solusi terbaik dan mengambil
keputusan yang strategis demj_ kemajuan
Perusahaan di setiap tahunnya J__________

-Pada tingkat pelaksanaan pengel_olaan
Perusahaan, manajemen terus memberikan dukungan_
dengan pengetahuan akan pasar yanq potensial dan
terus berupaya merengkapi kriteria peraturan ___
pasar modar pada organ Perusahaan sebagai bentuk
penerapan tata kelola perusahaan yang baik
-Semua usaha yang dilakukan perusahaan adalah
deml memenuhi harapan pemangku kepentingan dan
pemeganq saham, dimana kami pT Multi fndocitra
Tbk telah menunjukkan kinerja yang cukup baik
hingga akhir tahun 2014. pencapaian kinerja
tersebut sejalan denqan visi perusahaan untuk
menjadi pemasar utama atas produk_produk
konsumen yang aman dan berkualitas, dengan harga
yang kompetitif serta memberikan manfaat yanq
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besar bagi masyarakat

target besar berupa p

sepanj ang tahun 2075.

akhir perjalanan Peru

target besar lainnya

Perusahaan. Untuk itu
karyawan akan melipat

dapat mewujudkannya.

. Perusahaan mempunyai ----

encapaian target penjualan-

Namun, ini bukanlah tujuan

sahaan karena ada banyak --

yang ingin dicapai oleh

, Manajemen dan segenap

gandakan Kekuatan untuk --

-Atas pencapaian tersebut dl atas, perkenankan

saya atas nama Direksi- untuk menyampaikan

apresiasi cian terima kasih yang setinggi

tingginya kepada Dewan Komisaris, Di-reksi dan

semua karyawan Perusahaan atas seluruh dukungan,

kerja keras dan kebersamaan dalam upaya mencapai

targetkinerjaPerusahaansepanjangtahun2oL+
i

untuk memberi-kan hasil yang terbaik bagi ----j--

mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh

konsumen kami atas kepercayaannya yang telah :--

ctiberikan kepada kami selama 25 (dua putuh lima; '

tahun. Kiranya dukungan dan kepercayaan yang
i

positif ini mampu mema;ukan Perusahaan ke arah -
pertumbuhan yang lebih baik di tahun-tahun --=-
mendatang. Saya mohon agar dukungan dapat selal

:':)'
diberikan sehingga kami, manajemen dan t..yar4nj

ii
dapat menjaga tanggung jawab ini dengan baik.:

ir.
l$

---Kemudian Tuan ALKA TRiAIIGGANA, Sar j ana Hukum
rli

selaku .Komisaris Utama mewakili Dewan Komisar

Perseroan membacakan Laporan Dewan Komisarj-s

Perseroan, yang berbunyi sebagai berikut : --



BUDISANTOSO iSBAND'
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S,H --- Laporan Dewan Komisaris
-Para pemegang Saham yang Terhormat, kami
panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang

Maha Esa, atas segala Rahmat yang diberikan_Nya_
kepada kami, sehingga kami pr Murti rndocitra
Tbk dapat melewati tahun 2Ol4 dengan hasil_
kinerja yang cukup baik. Kami juga mengucapkan
terima kaslh kepada jajaran Direksi serta
sel-uruh manajemen dan karyawan pT Mu1tl
fndocitra Tbk, atas komitmen dan dedikasinya
yang optimal dar-am menjalankan bisnis perusahaan

di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak

tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap
operasi_onal perusahaan yang dilaksanakan oleh
Direksl, serta prospek usaha perusahaan di masa_
depan yang semakin optimis dan percaya diri
untuk mencapai hasil yang gemilang

-Tahun 2014 kembali menjadi tahun yang penuh
tantangan bagi perusahaanr: seiring dengan
semakin ketatnya persaingan di industri
peralatan bayi dan kosmeti,k serta perlambatan
pertumbuhan ekonomi_ fndonesia

-Krisis dan perlambatan ekonomi g1obal masih
terus membayangi pertumbuhan ekonomi termasuk di
Indonesia. Meskipun perusahaan menghadapi :

tantangan yang cukup berat; sepert.i kenaikan
Larif dasar l_istrik (TDt), iOrnun bakar minyak __

i
:

I
ti

I
I
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SUDI SANTOSO ISBANDI, S,H, (BBM), upah tenaga kerja dan kondisi politik dan

ekonomi yang tidak stabil, melemahnya nilai
tukar Rupiah serta adanya penurunan daya beli

konsumen, tetapi kami tetap berupaya maksimal --
untuk mempertahankan pencapaian yang terbaik ---
sampai dengan akhir tahun 2074. Sehingga kami

masih tetap dapat mempertahankan laba bersih

Perusahaan sebesar 7 ,96% pada tahun 20L4

dibandingkan dengan laba bersih Perusahaan

sebesar 7,15? pada tahun 2073

-Dalam kondisi perekonomian pada tahun 20L4

tersebut di atas, Perusahaan mencatatkan

pendapatan sebesar Rp52B,35B miliar, menurun

sebesar Rp62,985 miliar (10,65%) dari pendapatan

tahun laIu sebesar Rp59L,343 miliar. Penurunan -

initerutamadisebabkano1ehadanyakebijakan

manajemen Perusahaan untuk tidak memperpanjang -i
,i

perjanjian manufaktur serta menghentikan --*---::
i .;,i

kegiatan pemasaran dan distribusi lampu hemat j -r#
i
ienergi HORI sejak awal tahun 2074. Sedangkan ;-.
:l

pada tahun 20L3, kontribusi penjualan produk i;
, \.i

usaha lampu hemat energi HORI terhadap ------j-i
pendapatan Perusahaan sebesar Rp94,'t73 mil1ar

Tetapi Pada tahun 2074, kontribusi penluafan

produk usaha Pigeon mengal-ami peningkatan

(

sebesar Rp30,015 miliar' (6,0-le") dengan

pendapatan tahun 20L4 sebesar Rp524,103

dibandingkan dengan pendapatan tahun 20

hanya sebesar Rp494,088 miliar.

-Meningkatnya kinerja dari hasil

malr

13y

penj ualan
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bersih produk usaha plgeon tersebut, ternyata
tidak berpengaruh terhadap meningkatnya juga

l-aba bersih Perusahaan pada akhir tahun ZOLA, -
yang dimana menurun dari Rp45,B4t miliar pada

tahun 2073 menjadi Rp42,054 miliar pada tahun

2014 yang berarti mengalami penurunan cukup

signifikan sebesar Rp3,7B7 mlliar (8,26%).

HaI ini dikarenakan lebih tlnjginya beban

operasional Perusahaan pada tahun 2Ol4 terutama-
diaklbatkan oleh kenaikan biaya promosi atas

produk baru terutama produk Aibu, adanya selisih
nilai tukar Rupiah terhadap Do1Iar AS,

meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR),

berkurangnya subsidi BBM, serta biaya penyusutan

aset tetap sebagai akibat dari surplus reval_uasi

aset tetap (Induk perusahaan dan Entitas Anak)

sesuai- dengan nil-al pasar pada akhir tahun 2O'3*

berdasarkan atas Laporan Appraisal Independen,

mempengaruhi jumlah perolehan 1aba bersih ------

-Kami mengapresiasi pencapaian kinerja Dlreksi -
yang telah menghasilkan upaya yang optimal
sepanjang tahun 2014. pencapaian tersebut
merupakan modal yang bangat berharga bagi
Perusahaan untuk dapai terus meraih pertumbuhan-

-Dewan Komisaris berpandangan bahwa prinsip
j

prinsip Tata Kelola perusahaan yang Baik (Good
i

Corporate Governance/GCG) adalah hal yang harus_

dipatuhl dalam proses bisnis perusahaan



i r.x sunr sAr'rr()so isBANDr, s.H l

l_ _ _ NOTAP.Ij .l..rXaail __l

l::rijii:rir,rl !

wan Komisaris senantiasa

'i\.: urry"nlpurnakan praktik ---------
litiirr'i:.r l'1..

l|ece dengan memperkuat fungsi ------*
iji{bfrqi:#asan' yang telah diamanatkan dalam Anggaran,i J

Qasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku
,!{ll',rl',

Sebagai salah satu upaya dalam menjalankan

fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris

secara rutin menghadiri Rapat Direksi dan Rapat-

Manajemen yang diselenggarakan oleh Direksi.

-Target kami pada tahun 2075 adalah mengikuti

sebalk-baiknya. Perusahaan juga telah melaku

pengaturan dan pengelolaan pelaporan uauU, .....,;l+J 3,J[,t

pelanggaran yang merugikan atau whistlebl,

yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peratu

perundang-undangan lainnya yang berhubungan -
dengan kegiatan usaha Perusahaan, pengendalla

.i;internal oleh Departemen Internal Audit, selp.i

J

l
l
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t
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i khs

I'__i
Kom

I

IIah
i

ran

system (WBS) secara efektif.

-Dewan Komisaris telah membe
i

dengan tugas untuk memberika
i

independen kepada Dewan 1 Xomi
l,

laporan atas hal-hal Vr,lrO Ui

Direksi, serta mengiden{iri1i
I

memerlukan perhat.ian oe1|lanr xI ::

diantaranya melakukan nf^"ru
I

Perusahaan terhadap peratura

L.:
i l:, :::'1 .

--ii--T=-=.
. ii' : r-l':1"'
i i r.

Komite':ii'' :"r.,,il,
ndlaoat

i
I iil
s i iterha
.irll !l j.i 

,
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'I !i: i

"l i

hait-fia1

aras, -
kepatu

rundang

penyajian Laporan Keuangan Perusahaan yanq --.
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5,H sesuai dengan Standar Akuntansi- Keuangan di

Indonesia.

-Kami optim

dalam indus

konsumsi pe

Jawa yang m

produk kami

semakin men

semakin bai

percaya dir
Dengan filo
Satis factio
proses pemb

dengan rang

mampu untuk

Indonesia.

is untuk tetap menjadi yanq terdepan-

tri perdagangan barang-barang

ralatan bayi, terutama di luar pulau-

asih menjadi pasar potensial bagi ---
. Faktor kebutuhan konsumen yang

ingkat dengan standar kehidupan yang-

k pun menjadi landasan kami unt.uk ---
i menghadapi tantangan di masa depan.

sofi 35 (Study, Safety & ------
n) yang selalu kami t.erapkan dalam --
uatan produk, dan kami juga yakin

kaian produk kami dimana semakin

memenuhi kebutuhan pasar di

-Kapabllitas dan keahlian kami dalam berinovasi-

menjadikan kami sebagai salah satu Perusahaan

pionir untuk beberapa macam produk peralatan
i

bayi'. Kompetisi Pigeoh sebagai produk unggulan

kami, diakui ol-eh masJzarakat di mana kami mampu-
l

meraih penghargaan Top Brands for Kids and Teens
l

di banyak nominasi pada tahun 20L4. Kami

selalu mengapresiasi seluruh kinerja Direksi dan

karyawan yang senantiasa untuk berinovasi dalam-
i

memajukan industri manufaktur dan distribusi
barang-barang konsumsi perlengkapan bayi, produk

I

perawatan kesehatan dan kosmetik serta terus
i

meningkatkan kualitas; baik dari segi kualitas
produksi maupun sumbei daya manusia. SeIain ----



strategi untuk terus melakukan ekspansi dan

scsialisasi.distribusi dan pemasaran serta

stabilitas penguasaan pangsa pasar yang dicapai,

Perusahaan semakin optimis dalam peningkatan

x suorsunroso tss;N;,;.; 
_-

I{*TARI5 JAKAfiTA

r-ir,
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an keuntungan.

asuki tahun 2015, meskipun

asi perlambatan pertumbuhan

nesia sebagai dampak dari s

0I, Dewan Komisaris optimis

t melewatinya dengan baik.

tmen kami untuk menjadikan

gai Perusahaan nasional yan

an terus mendorong kepada D

alankan berbagai inisiatif

an Komisaris juga telah me1

rencana kerja tahunan dan

sahaan untuk tahun 20L5. At

ebut, Dewan Komisaris berke

ruh anggota Direksi bersama

awan Perusahaan dapat melan

umbuhan usaha yang berkesin
,,

erti yang telah disampaikan

n 2074 adalah tairunj perrui-, {,l:
mpatan ini, sekali Iagi, u!

lilsari-s, kami menyampaikan uq
lil

apresiasi sebesar-bbsarnya 
Iiit

kerjasama antara liLeksil detit
awan PT MuIti rnooc[i-trc jrn{
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Perseroan sehubung

sebagai berikut :

kebulatan visi yang ditunjukkan oleh Direksi dan

jajaran karyawan dapat senantiasa memberikan -J-
kepuasan kepdda pemegang saham dan para pemangku

kepentingan. Kaml optimis dan yakin dengan

dukungan yang selalu diberikan, kinerja
Perusahaan akan dapat senanti-asa mencatatkan

pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.

---Selanjutnya Tuan ANTHONY HONORIS'memberi

kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat dengan cara mengangkat tangan

- Tuan M. SAI,IAI{I, selaku pemegang 40.000 (empat

puluh ribu) saham Perseroan mengajukan pendapat-

atau masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris-

an dengan Agenda Kedua Rapat

-Kalau melihat Laporan Keuangan atau kiner;a

Perseroan yang disampaikan Direksi, menurutnya

tidak masalah karena Perseroan membukukan

keuntungan. Akan tetapi sebagai pelaku pasar dan

melihat harga saham (Perseroan) di pasar (moda1)

yang dibawah nilai buku (nilai buku Rp. 815,-/ -
lembar saham, harga pasar Rp. 320,-/lembar

saham) bagi pemegang saham;merupdkan masalah

-Menurut pendapatnya, secara fundamental,

kiner;a dan lain-1ain, Perseroan berjalan baik -
akan tetapi (kenapa) tidak diminati investor.
Mohon dijadikan perhatian oleh mana;emen, karena

setiap perusahaan terbuka ada kepentingan

pemegang saham. Perusahaan,tldak boleh melakukan
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i NorARts JAKARTA
t_

intervensJ- pasar,. tapi setidak-tidaknya bisa

mengontroln

Perseroan k

saham, tapi

dari perusa

kurang kerj

perusahaan

perhatian a

sehingga ke

terpenuhi.

- Atas masu

Tuan ANTHON

usulan ters

dalam Rapat

Perseroan.

ye. Tuan M. SAMAN tidak menyalahkan

arena inj- memang resiko Pemegang

dalam hal ini harus ada Perhatian

haan, mungkin pasar menilai manajemen

a keras atau kurang Promosi,

harus mengontrol dan memberi

gar ke depan perusahaan Iebih

pentingan pemegang saham bisa

sedi kit-

maj u

- Tuan HERY TJtrSAl{TO,

(satu juta lima ratus

Perseroan mengaSukan

kan Tuan M. SAMAN tersebut,
j

Y HONORIS menyatakan akan mencatat i--
i

ebut serta berjanji akan membahasnya-

Direksi dan Dewan Komisari-s -----

selaku pemegang 1.550.0

lima puluh ribu) saham

pendapat cian Pertanyaan

)

sebagai berikut:

1. Pemegang Saham tidak puas dengan return on

equity yang rendah, apakah ini bisa

Apa kepentingan Perseroan melakukan reval
r ,,,1

asset, karena menurutnya hat tersebut tidai

tepat.

- Tuan BUDIMAN GITALOKA, selaku Direktur ---
,.

Perseroan meniawab pertanyaan dan menanggapii

pendapat Tuan HERY TJUSANTO, sebagai berikut|

-seperti dilihat beberapa tahun kebelakang,,

Perseroan seIaIu berusaha meningkatkan
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NATAR's JAKAftTA ]
I

performancenya dengan tujuan untuk meningkatkan-

return on.equitynya, dan memberikan penjel-asan

terkaj-t denqan hal tersebut

-Sedangkan mengenai- revaluasi asset, dilakukan

untuk memenuhi standar akuntansi karena book

value yang rendah serta menyebutkan sisi positif

dari revaluasi asset, antara lain asset

meningkat dan tingkat bank loan jadl sehat

sehingga jika ke depan Perseroan akan melakukan-

corporate action akan lebih mudah. Intinya

Perseroan ingin meningkatkan performance nya t

meningkatkan tingkat kinerja Perseroan sehj-gga

akan meningkatkan return on equity.

Tuan HERY TJUSANTO tidak sependapat dengan

penjelasan Direksi terkait performance dan

revaluasi asset. Menurutnya tidak perlu

dilakukan revaluasi asset.

Kemudian dil-akukan diskusi antara Tuan HERY --
TJUSANTO dan Tuan BUDIMAN GITALOKA terkait
dengan return on equity dan reval-uasi asset.

Selanjutnya Tuan FARIAIITO JITWONO, selaku

pemegang 30.500(tiga puluh ribu lima ratus) ----
saham Perseroan, menanyakan tujuan revaluasi ---

l

asset yang di-Iakukan oleh Perseroan pada tahun

20L3. Apakah jika tidak dilakukan akan
l

mempengaruhi perusahaan ataukah perusahaan akan-
l

melakukan corporate action ? ------
Tuan BUDIMAN GITALOKA menjawab pertanyaan

i

tersebut dengan menjelaskan bahwa sebenarnya ---
sesuai audit tahun 201,3, Perseroan sehat, akan

I
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tetapi book va

dilakukan reva

(dalam keiranga

dengan tujuan/

saat Perseroan

sejak periode

Perseroan seda

hal tersebut.

5.t-j lue nya rendah sehingga perlu

luasi asset agar nilai asset

n) naik sehingga ekuitas juga naik

nantinya berdampak positif pada

siap melakukan suatu usaha karena

tahun 2073 - 2014 secara internal-

ng mencari peluang untuk melakukan

---Berhubung tidak ada lagi pertanyaan dan/atau-

pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk

menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2Ot4-
i

termasuk didalamnya persetujuan dan pengesaha[ - 
i

Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2074 dan Laporan Tugas --

Pengawasan Dewan Komj-saris. ----r--=.-:-t:l;. rfii,i:lri;,,
---Selanj utnya dilakukan pemungutan sua;el4ij$

' i , . ,,'.l;lr,jjlisan untuk persetujuan atas 
"?"f4q.1.,ff$i

dengan cara mengangkat ltangain.

---Setelah dilakukan peinghit
1

t
i , i. , "'

saya, Notaris, ternyata, tidak ada yang tidak

menyetujui maupun memberikan suara blanko, -
I

dengan demikian berartil telah memenuhi keten

Pasal L6 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan,

memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan

:

persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 De

20L4 dan Laporan Tugas ,Pengawasan Dewan ---:,+

i 1 : r,,1:r,.:i1lrr
'i--r-lii:r:i,.:
I h' 'i ''
i ll

an ''suaraqun

Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan:



r.x sunt 5ANTS50 iSSAND,,
NOTARIS JAKARTA

s.H i

i

Pasal 72 ayat 3 Anggaran Dasar perseroan,

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawdb (acquit et decharge) sepenuhnya

kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris -*---
Perseroan atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah dijal-ankan, sepanjang

tindakan-tindakan tersebut tercermi_n dalam

Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2014

Agenda Ketiga Rapat.

Penetapan penggunaan l-aba bersih tahun buku

2014

---Tuan BUDIIIAN GITAIOKA selaku Direktur

Perseroan mewakili Direksi Perseroan pada agenda

inl mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan

31 Desember 20L4 sebesar Rp. 38.6L2.493..028,

(tiqa puluh delapan miliar enam ratus dua belas-
juta empat ratus sembj-Ian puluh tlga ribu dua

puluh delapan Rupiah) adalah sebagai berikut : -
Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10, -
(sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan

dibayarkan atas 600.000.000 (enam ratus
juta) lembar saham ataU seluruhnya

Rp. 5.000.000.000,- (enam mj-liar Rupj-ah) ---
atau kurang lebih sebesar L5t54 Z (lima

i

bel-as koma lima puluh empat persen) dari
seluruh laba bersih tahun buku 20L4;

Sisanya sebesar Rp. 32;672.4g3.028, - (tiga

j uta

t,

puluh dua miliar enam ratus, dua belas
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empat rat

puluh de1

us sembilan

apan Rupiah)

puluh tiga

dibukukan

ribu dua

sebagai

i
.l

Iaba )

ditahan;

-dan menyampaikan bahwa atas penerimaan dividbn-

tunai, para pemegang saham akan dikenakar-, pa;it -

-Adapun mengenai tata cara dan pelaksanaan -----.
il,

pembagian dividen, diusulkan supaya Rapat -----

menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi ------,,,

Perseroan untuk mengatur dan melaksanakan

cara pembagian dividen.

---Selanjutnya Tuan BUDIMAN GITALOKA memberi

kesempatan kepada para pemegang saham dan,/ata
::

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat dengan cara mengangkat tangan.

---Berhubung tidak ada pertanyaan ddn/atau -

pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk'i

menyetujui usulan tersebut di atas -------;

LdL

---Selaniutnya dilakukan pemungutan

lisan untuk persetujuan atas usulan

suara s

tersebu

dengan cara mengangkat ,tanqan.

---Setelah dilakukan penghitungan suara ole;

saya, Notaris, ternyata tidak ada yang tidi

menyetujui maupun memberikan suara blanko, r

dengan demikian berarti telah memenuhi keti
.,: i:Pasal L5 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroi

maka Rapat secara musydwarah untuk mufa\ati
rl,,i

memutuskan untuk menyetujui penggunaan lab,

bersih tahun buku 2014 isebagai berikut :,,1;

',.,i
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Pembagian dlviden tunai sebesar Rp 10, -
(sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan

dibayarkan atas 500.000.000 (enam ratus
juta) lembar saham atau seluruhnya

Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) ---
atau kurang lebih sebesar 15,54 % (lima

belas koma lima puluh empat persen) dari
seluruh laba bersih tahun buku 2OL4; -------
Sisanya sebesar Rp. 32.6L2.493.028,- (tiqa
puluh dua miliar enam ratus dua bel_as juta
empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua

puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba

ditahan; ------
dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan

kewenangan kepada Direksi perseroan untuk

melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu-
sehubungan dengan penggunaan keuntungan

tersebut, termasuk mengatur tata cara pembaglan-

dividen kepada para pemegang saham

Penunjukan Akuntan publik Independen untuk

mengaudit perhitungan tahunan perseroan tahun --
buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi-
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --
Publik Independen tersebut serta persyaratan

Iain penunjukannya

---Tuan BUDIMAN GITALOKA selaku Direktur
Perseroan mewakiri Direksi perseroan mengusulkan

kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada

Direksi Perseroan dalam pe,nuniukan Akuntan

4.
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Publik fndependen yang akan mengaudit laporan

keuangan Pe;seroan Tahun Buku 20L4 dan penetapan

honorari-um Akuntan PubIik Independen tersebut

serta persyaratan lain penunjukannya

---SeJ-anjutnya Tuan BUDIMAN GITALOKA memberi

kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat dengan cara mengangkat tangan

---Berhubung tidak ada pertanyaan dan/atau

pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk

menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik --------
Independen yang akan mengaudit laporan keuangan-

j

tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan

honorarium Akuntan Publik Independen

serta persyaratan lain penunjukannya.

menetapkan

tersebut

---Selan;utnya dil-akukan pemungutan suara secara

Iisan untuk persetujuan atas usulan tersebut

dengan cara mengangkat tangan.

---Setelah dilakukan penghitungan suara oleh ---
saya, Notaris, ternyata tidak ada yang tidak ---
menyetujui maupun memberj.kan suara blanko t

denqan demiklan berarti telah memenuhi ketentuan

Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan
l

maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat

memutuskan untuk menyetujui pemberian wewenanq

kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan

.i.

Publik Independen yang akan mengaudit laporanlf;

keuangan tahunan Perseroan tahun buku 2075 da41

selanjutnya memberikan kewenangan kepada Dire
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5.

Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan

Publik fndependen tersebut serta persyaratan

lain penunjukannya

Agenda KeLima Rapat

Penentuan remunerasi angg'ota Dewan Komisaris d.an

anggota Direksi perseroan serta pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi

---Pada agenda ini Tuan ANTHONY HONORIS selaku

Direktur merangkap pe;abat Sementara Direktur
Utama Perseroan mewakili Direksi perseroan

mengusulkan penentuan remunerasi anggota Dewan

Komisaris dan anggota Direksi perseroan serta
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk-
menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan

---Selanjutnya Tuan ANTHONY HONORIS memberi

kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat dengan cara mengangkat tangan

- Tuan M. SAI,IAN, tersebut, berpendapat bahwa

tentang agenda ini dengan merujuk pada pasal 96_

UUPT dan Pasal 113 UUPT

-UU PT sangat je1as, untuk Direksi bisa
dllimpahkan kepada Dewan Komi-saris;

-Akan tetapi di pasal 113 UU pT sangat jeIas, _

untuk Dewan Komisaris ditentukan dalam RUpS; --_
-Menurutnya hal inl perlu disoroti karena ini
masalah hukum, juga karena jangan sampai ada
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ketidak percayaan kepada manajemen, supaya tidak
ada penterjemahan hukum dalam beberapa versi. -*
Ini masukan agar ini tidak terjadi di masa

depan. Yang baik seharusnya besarnya remunerasi--

ditetapkan, misalnya berapa untuk Dewan

Komisaris. Coba untuk bagian hukum dlteliti
Pasal 96 dan P

dalam POJK yan

berarti ada pe

lebih tlnggi.

asal 113 UU PT apakah sudah masuk-

g baru, jika tidak.masuk kesana

rtentangan, harusnya UU PT yang

- Ketua Rapat menanggapi pendapat

usulan tersebut dengan menyatakan

mendiskusikannya dengan mana; emen.

cian/atau
.:3
,.i;

^1_^_^ A
o KdIl

"iiii---Berhubung tidak ada lagi pertanyaan

pendapat, maka diusulkan kepada Rapat

dan/ at

untuk - i:!l:-i

menyetujui usulan tersebut di atas.

---Selanjutnya dilakukan pemungiutan'suara sec

iisan untuk persetujuan atas usulan tersebut

dengan cara mengangkat tangan ---,-----.-l

menyetujui maupun memberikan suara blanko, --:-

ciengan demikian berarti tefah memenuhi ketent

Pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan +i-
I {:r:i
i

maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat --i
memutuskan untuk menyetujui penentuan remuneri

anggota Dewan Komisaris dan anggota Dlreksi ,-i

Perseroan serta pemberian wewenang kepada

Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
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- Selanjutnya Direksi
jalannya Rapat kepada

Agenda Keenam Rapat.

menyerahkan kembali

Ketua Rapat

6.

Perubahan susunan peng'urus perseroan.

---Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan

dengan surat pengunduran diri Bapak Herman

Wi-rawan efektif pada tanggal 31 Desember 2OI4

dari jabatannya sel_aku Direktur Utama perseroan,

maka sesuaj- ketentuan pasal Ll ayat 5 (b) juncto
(b) Anggaran Dasar perseroan, pengunduran diri
yang bersangkutan menjadi sah tanpa memerlukan

persetujuan RUPS, dan selanjutnya kami

mengusulkan untuk mengubah susunan pengurus

Perseroan dengan :

1. Mengangkat Tuan Anthony Honoris sebagai ---:
Direktur Utama Perseroan; dan

Mengangkat Tuan Hendro Wibowo

Direktur Independen perseroan;

sebagai

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ---
masa jabatan meneruskan masa jabatan pengurus

yang maslh ada, yang akan menjabat sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan ---
Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun-
201'7

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang ---
Saham Tahunan Tahun Buku 2016 yang

diselenggarakan pada tahun 2otl, susunan anggota

Dewan Komisaris dan Direksi perseroan berubah

menjadi sebagai berikut : ------



Dewan Komisaris

Komisaris Utama

sebagai Direktur sbjak

ti
l

il

Komisaris

Sarjana Hukum;

: Tuan Doktorandus Budi

Setyawan, Magister ------j
Mana j emen; ---'l---

Komi-saris Independen : Tuan Hajl I. Syafei; ----

Direktur Utama : Tuan Anthony Honoris; ---
Direktur Independen- : Tuan Budiman Gitaloka; --
Direktur Independen- : Tuan Hendro l[ibowo;

Kemudian Pembawa Acara membacakan Curriculum -
Vitae calon Dj-rektur Perseroan, sebagai

ber:-kut : ------

Beliau bergabung

5 Agustus 20L4;

Al-umnus Institut Bisnisi Indonesia Jurusan
'i

Managemen Marketing; --i -----
memulai karir di PT KAOI Indonesia sebagai

Benckiser Indonesia (2009-20L2) sebagai National

Key Account Manager, dah pf rHenkel Beauty Care r;
i 

: i: ''ll

Indonesia (2012-20!4) sLnaqai Head of Sales ---=:i . , 
'lBeauty Care Division. *i--- , -!--i

untuk mengajukan pertaniyaan rdan/atau pendapat --',
t I , r:'
i : li

dengan cara mengangkat ltangan.

i .r,,---Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan --'l
ll'

kepada para pemegang sai-iam dan/atau kuasanya ---,
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---Berhubung tidak adj pertanyaan dan/atau
pendapat, maka dlusulkan kepada Rapat untuk
menyetujui.-usulan tersebut di atas

---Selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk
persetujuan atas usulan tersebut. Sesuai Tata
Tertib Rapatr pemuneutan suara dilakukan secara_

lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut
dengan cara mengangkat tangan

---Setetah dilakukan penghitungan suara oleh
saya, Notaris, ternyata tidak ada yang tidak
menyetujui maupun memberikan suara blanko,
dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan
Pasal L6 ayat 1 (a) Anggaran Dasar perseroan,

maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat

memutuskan menyetujui untuk mengubah susunan

Pengurus Perseroan dengan :

1. Mengangkat Tuan Anthony Honoris sebagai

Direktur Utama perseroan; dan

Mengangkat Tuan Hendro Wibowo

Direktur Independen perseroan;

sebagai

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan

masa jabatan meneruskan masa jabatan pengurus

yang masih ada, yang akan menjabat sampai_ dengan

ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun_
i20L1 -----i____
i

sampai dengan dltutupnya R.apat Umum

Saham Tahunan Tahun Buku )OtA yang

Rapat ini
Pemegang

)

Sehingga terhitung sejak &itr.rtuprry,
i

diselenggarakan pada tahun 20L1, susunan anggota
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Dewan Komisarrs

menj adi sebagai

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Direksi Perseroan berubah

kut: ------

dan

beri

Tuan Alka Tranggana,

Sarjana Hukumi

Komisaris ------ : Tuan Doktorandus Budi

Setyawan, Magister

Manaj emeni

Komisaris Independen : Tuan Haji I. Syafei;

Direksi

Direktur Utama : Tuan Anthony Honoris; ---
Direktur Independen- : Tuan Budiman Gitaloka; --
Direktur Independen- : Tuan Hendro Tlibowo; -----

-serta memberikan kuasa dan wewenang kepada

Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta

tersendlri di hadapan Notaris, melaporkan 
:

perubahan susunan pengurus Perseroan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, mendaftarkan perubahan tersebut

kepada instansi yang berwenang dan melakukar-, --- ,,ts
'| i,A

segala tindakan yang diperlukan sehubungan ----- r, iLi

, 
:,ii,i

dengan perubahan tersebut sesuai peraturan l
,ir.i

perundang-undangan yang berlaku --------- i:ji
iil.:nl

-----OIeh karena seluruh Agenda Rapat telah setesai-r,fff

dibicarakan dan tidak ada hal-hal lain yang akan --- ,i.,*

dibicarakan dalam Rapat, maka secara resmi Ketua - ffi' . ''ii#
Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---'1ffi

,, tli1,i1

Tahun Buku 2074 PT MULTI INDOCITRA Tbk. pada Pukul - ;#
ld

(Jam) : 10.49 WIB (sepuluh lebih empat puluh ----;-;.,1i.frm
rF&

sembilan menit Waktu Indonesia Barat). --, --:I#
"ffi
,i'#\,ffi
t,ilq

; 'lffi
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-----Dari segala s

maka dibuatlah Ber

dipergunakan diman

esuatu yang diuraikan di atas t -
ita Acara Rapat ini untuk dapat

a perlu

DEMIKIANI.AH AI(TA INT

-----Dibuat dan di

pada hari dan tang

dengan hadirnya :

langsungkan di Jakarta,

gal tersebut di atas,

1. Tuan ANTONIUS TRT YUNfANTA, Sarjana Hukum,

lahir di .Iogjakarta, pada tanggal j-2-06_7964

(dua belas Juni seribu sembll-an ratus enam puluh
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Besar

Selatan Nomor I 5, Rukun Tetangga 009 Rukun

Warga O02, Kel-urahan Cipinang Besar Selatan r

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang

Kartu Tanda penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan : 3115031206640006, yang

dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Daerah

Khusus fbukota Jakarta - Jakarta Timur;

Tuan YUDI SABILAL RASYAD, Sarjana Hukum, Iahir
di Jakartar pada tanggal lJ-10-1909 (tujuh beras

Oktober seribu sembilan ,utu" enam puluh

sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggat di Bekasi, pondok Ungu

Permai Blok E 11 Nomor : 22, Rukun Tetangga 006-- -'__ :

Rukun Warga 027, Kelurahan Bahagia, Kecamatan

Babelan, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
:

32L6021710690009, yang dikeluarkan oleh
I

Pemerintah provinsi Jawa Barat _ Kabupaten
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Bekasi,

Jakarta;

- keduanyd pegawai Kantor Notaris,

sebagai saksi-saksi.

-untuk sementara waktu berada di

-----Akta ini setel

kepada para penghad

seketika IaIu ditan

saya, Notaris, seda

menandatangani akta

tempat rapat sebelu

-----Dibuat dengan

ah dibacakan oleh saya, Notaris, -

datangani oleh para saksi dan

ngkan para penghadap tidak ikut

ini karena telah meninggalkan

m akta ini dlsiapkan

tanpa coretan, tanpa tambahan dan

tanpa penggantian

-----Minuta akta telah ditanda tangani denqan

sempurna.

sebagai SAIINAN YANG SAIIA BUNYINYA, -

an.t

-----Diberikan


