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("pelseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH.RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

dndo Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa per*roan telah menyelenggarakan Rap€
Pemegang Saham Tahtman (selanjutnya disebut "Rapiitt pada hari Selasa tdnggal 27 Septemb€r 2016, bertempat ii lGntor pusa
an, lGwasan Industi Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta rmri1, dengan ringt<asan risalitrnpatsebagai b€rikut:
Kehadiran Dffar l(omisarisdan Direksi peEeroan
lapatdihadirioleh Dewan Komisaris dan Direksi perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Dir€ksi

PresidenKomisaris/ : HarryDanui
lOmisaris Independen
Komisaris/ : Totowahyudianto
Komisads Independen

DirekturUtama : H.KardinalAlamsyahKarimDireKur : ttasaaki HircseDirektur : NaoyukiMiyauchi
Direkturlndependen : DJonggiT,p.GultomDireKur : syamsuanwarDireKur : ShunyaHashimotoDirektur. : AtsuoHashimotoDirektur : Koiisato
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Eldibuka pada pukul 10.22 wIB dan ditutup pada pukul l.1.43 WIB, dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang Sahar
u Kuasa Pemegang Saham Pe6eroan yang sah berjumlah 755.ff2.597 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam Etus emprt puluh du
i]iT:lit:"-Tblglpuluh tujuh) sham atau sebesr 90,o8olo (embilan puluh koma nol detapan perseny Jiri a+o.ooo.ooti loetapa
ls empat puluhjuta) sahan{ fang merupakan seluruh si€m }€ng telah dikeluarkan peBeroan.
Eirioatan Tanva rawab Dan/Atau MemD€rikan pendapat
€lum P€ngambilan keputusan, Pimpinan Rapat rnetnbsikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaa
latau memberikan p€rdapat disetiap mata aora Rapat dengan mekanisme ri'"n9angl6t tangan, dan menyerahkan formul
znydan. l'ada seluruh mata acra FGpat tidak terdap€i p€rnegang saham maupun kua-saniya yang iremberikan pertanyaan maupu
dapaL
bnisn€ PsEamDilan xeoutusan
uEJsan diambil seGra musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang sham ada yang tida
\€hrjui aEu rnernbenkan s:aE blanko, maka kepuu.Ean diambil dengan Gra pemungutan suara dengan rienlemnkan karti sulra.
tuulllan RaEt
ielasan meng€nai mb aGra Rapat adalah s€bagai berikut: karena agenda pertama, kedua dan ketiga Rapat saling berkaitan, maki
rkagendapertanra, kedua dan ketiga Rapatdilakukan rcm bersamain.
ItlataAcal?kel:
Pers€frduan La?oran Tugas Pengawasan Derran Komisaris Perseroan dan Laporan Dircksi mengenai jalannyi
Perssoan untuktahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Maret2016,

lnasit I se,ui, ffi
I Suara I 756.6a2.597 (tujuh ratus tima puluh erEm juta enam ratus empat putuhl 00 (00.o/o) I oo foo.y.t
| | dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 1009o (seratusl I
I I persen) dari seluruh pemegang sham abu kuasa pemegang saham yanql I| | hadirdenqan demikian disetuiui denqan suaG bulat - I I

Keputusan:
Pereetujuan dan pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris perseroan dan Laporan Direksi peceroar
mengenaijalannya PeEermn untuk tahun buku ying berakhir pada tanggal 3.1 Maret 201 6
MataAcara ke-2:

untuktahun buku yang berakhir pada 31 Maret 2016

3,

4.

Hasil Setuju Abstain Tidak Setuju

Suara 756,642.597 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ctJs empat puluh
dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau looo/o (seratus
persen) dari seluruh pemegang saham atau kuas pemegang saham
yang hedirdengan demikian disetujui dengan suam bulat

00 (00.o/o) 00 (00.o/o)

Keputusan:
Fersdtujuan dan pengeshan atas Lapoian Tahunan Perseroan untuktahun buku yang bemkhir pada tanggal 31 l4aret 2016
{ata Acara ke-3:
Pengesahan Laporan KeuanganTahunanyang berakhirpadatanggal 31 Maret 201O

Hasil Setuju Abstain Tidak Setuju

SuaE 756.642.597 (tujuh ratus lima puluh enam juta enani ratus empat puluh
dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau looo/o (sratus
pemen) dari seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dengandemikian disetujui dengan suara bulat

00 (00.0/o) 00 (00.o/o)

<eputusan:
4enerima dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016,
;erta memberikan pelunasan dan pembebasan tangguhg jawab sepenuhnfa (acgur'f ef de cnarge) kepaaa paralnggota l(omisarii
,an Direksi Perseroan atas pengawasan dan pengurusannya untuk tahun buku yang berakhir padi tanggal 31 lvtaret 2016, sepanjang
:indakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang benkhir pada tanggal
l1 Maret2016.

tlataAcara ke-4:

'enetapan 
penggunaari Laba Persercan untuktahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Marct 2016dan pembagiarn

lividen

Hasil . I setuju
' 

1756.6a2.597 (tujuh ratus tima putuh enam juta enam ratus empat puluh | 0O (00.o/o) I OO tOO."Z"Jl,|duaribulimaratussembilanpuIuhtujuh)sahamatau1o0%(seratus|l
lpemen) dari seluruh oemegang saham atau kuasa pemegang sahaml I I
lyanq.hadrrderaarderikia.d.setliLrde.qansgs-s5gr!1 I I I



'Keputusan: ,* . " :i' 1+ - ,iit:€
Menyetujui usulan Direksi Perseroan bahwa laba bersih PerseroansebesarAS$7.514.289(tujuhjutalimaratusmpatbelas
ribu dua ratus delapan puluh sembilan-Dolar Anbrika.Serikat) dan Saldo Laba Ditahan PerserGn )ang b€lum ditmurkan
penggunaannya s€besar AS$ 188.i28.955 (seratus delapan puluh delapan juta tiga rdtus dua puluh ddapan rihr sembilan rdtus
lima puluh lima DolarAmerika serikat) dipergunakan untuk:

. Pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mar€t 2016 *b€r ASg 0,0071 (nol koma nol
nol tujuh satu Dolar Amerika Serikat) per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 (delapan rauls empat pijluhjuta) saham
atau seluruhnya sebesarAS$ 5.964.000 (limajuta sembilan ratus enam puluh empat ribu Dolar Amsika Serikat) atau sebesar 79olo
(tujuh puluh sembilan persen) dari laba bersih dan sisanya sebesar AS$ 1.550.289 (satu juta liftla ratus lima puluh ribu dua mtus
delapan puluh sembilan DolarAmerika Serikat) dimasukan sebagai laba ditahan.

. TambahanDividenTunaidariSaldoLabaDitahanyangbelumditentukanpenggunaannfa*b€rA.S$0,1191 (nol komasatusatu
sembilan satu Dolar Amerika Serikat) per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 (delapai ctus empat puluh juta) saham
atau seluruhnya sebesar AS$ 100.044.000 (seratus juta empat puluh empat ribu Dolar Affiika Serikat) atau sebesar 53% (lima
puluh tiga persen) dari Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya dan sisnfa -bsar AS$ 88.284.955 (delapan
puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima Dolar turHik Serikat) tetap sebagai kba
Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya-

. Sehingga total dividen tunai sebesar AS$ 0,1262 (nol koma satu dua enam dua Dolar Arnsika S€rikat) per saham fang akan
dibayarkan atas 840.000.000 (dalapan ratus empat puluh juta) saham atau seluruhnya seb€sar AS$ 106.008.000 (seratus enam
juta delapan ribu DolarAmerika serikat).

. DanmemberikankuasakepadaDireksiPerseroanuntukmelakukansegalatindakanyangdiperlukan.

l,lataAcara ke-s:
PenunjukanAkuntan Publikuntuktahun buku lApril 20l6smpaidengan 31 Maret 2017,

Keputusan:
Menyetujui penunjukkan lcntor Akuntan Publik Puruantono, Sungkoro &5uria, sebagai Akunbn Publik independen PeG€roan yang

akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untirk tahun buku yang berakhir 31 Maret 2017 sta m€mberikan wewenang kepada

Direksi Pererun untuk menetapkan remunerasinya

MataAcara ke-6:
Pengangkatan kembali Dewan Direksi Perseroan serta penentuan gaji dan tunjangannfa,

Hasil
Pemungutan
Suara

Setuju Abshin Tijak Setuju

737.065.697 (tujuh ratus tlqa puluh tujuh juta enam
puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) $ham
alau 97,41o/o (sembilan puluh tujuh koma empat satu
persen) dari seluruh Pemegang Saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir dengan demikian disetujui
dengan suara terbanyak

00 (00.o/o) Sebanfdk 19. 576.900 (sembihn
betas juta lirna rahrs Uriuh puluh

erEm ribu -mbilan ratus) sdEm
atau 2,590/o (du korE lirna

sembilan p€rsen) dari sduruh
p€megang saham atau loasa
pemeqang saham yang hadir

t<opurusan:
. Menyetujui pengangkatan kembali Bapati Kardinal Alamsyah Karim *bagai Presidm Direktur, Bapak Masaaki Hiros€, Bapak

Naoyuki Miyauchi, Bapak Koji Sato, Bapak Shunya Hashimoto, Bapak Atsuo Hashimoto, Bapak DFngEi T.P Gultom dan Bapak

Syamsu Anwar sebagai Direktur Perseroan.
. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tuniangan Direksi Perseroan.
. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat khusus mtrgenai pengangkatan kembali Direksi

Perseroan dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan dan mendaftarkan pada instansi fang beruenang, serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direki Perseroan tersebut.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDENTUNAI
Adapun pembagian Diyiden tunaidilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

Keteranqan Tanggal

1. Pemberitahwn pembagiandividen dan jadwal ke BUH dan OJK. 29 September 2016

2. Pengumuman di bursa dan di iklan surat kabar 29 September 2016

3. Cum Dividen di Pasar Reglilar dan Negosiasi 4 OKober 2016

4. Ex Dividen di Pasar Reqular dan Neqosiasi 5 Oktober 2016

5. Cum DMden di PasarTunai 7 Oktober 2016

6. Ex Dividen di PasarTunai l0 oktober 2015

7, Recording date yang berhak atas Dividen 7 oktober 2016

8. PembafaranDividen 28 Oktober 2016

Pembayar?n Dividen akan dilakukan dengan tata era sebagai berikut:
1. PemegEng saham yang berhak atas dividen adalah pard pemegang saham fdng namanya tercatat pada daftar pemegang saham

PeIserun padatanggal.T Oldober 2016 sampaidengan pukul 16.00wIB.
2. . Pembafaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 28 Oktober 2015 dengan ketentuan :

a. Bagi sham-saham yang belum tercatat dalam penitipan koleKif KSEi, PeEroan akan membayar dividen deogan cara

mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang sham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam daftar lemegang
saham Perseroan; atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Pereroan akan melakukan transfer ke rekening bank

' pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham yang menghendaki pembagian dilakukan melalui tEnsfer harus

sudah mengiiimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca,

Jl. Johar No. 18; Menteng, Jakarb 10340, slambatnya pada tanggal 7 Okober 2016 pukul 16.00 WIB;

Jika sampai dengan tanggal 7 OKober 2016 pukul 15.00 WIB, Birq Administrasi Efek tidak menerima nomor rekening pemeganb

saham maka Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing p€megang saham

sesuai dengan alamatyang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

b. Bigi pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui

Kustodian Sentral Efeklndonesia dan selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia akan mendisHbusikan kepada para partisipan

din?ana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang sham akan menerima.pembayaran dari partlsipan yang

bersangkutan.'
3. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,

4. Bagi pemegiing saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirc Datapro Perdana (BAE)

dengan alamat wisma Sirca, Jl. Johar No.18, Menteng. Jakarta Pusat 10340 paling lambat tanggal 7 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB,

tanpa adanya NPWP Dividen tunai yang dibafdrkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar

30o/o.

!. Bagi Pemegang Saham berkewarganegaraan asing atau merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Persetujuan
. Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan pihak yang menerima pembayaran meminta pemotongan

-' pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta agar mengirimkan / menyerahkan asli Surdt Keterdngan Domisili

Perusahaan (SKDP) yang dikeluarkan negara yang memiliki P3B dengan Republik lndonesia atau foto kopi SKDP yang telah dilegalisir

oleh pejabatfang bemenang kepada BiroAdministrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober 2016 pada pukul

'i6.OO Wte, tanpa adanya SKDPdimaksud, Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar2oo/o.

Derfr ikian pengumuman ini agar diketahui adanya.

Jakarta, 29 September 2016

PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi

5.

6.

Hasil
Pemunoutran
Suara

Setuju Abstain 'Ilddk Setuju

753.743.697 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus
empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh)
sham atau 99,62010 (sembilan puluh sembilan koma
enam dua persen) dari seluruh pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang iadir dengan demikian
di*tujuLdengan suara terbanyak

00 (00.%) S€banfak 2.898.900 (dua juta
delapan ratus sembilan puluh
delapan ribu sembilan ratus)

shil atau 0,38o/o (nol koma tiga
delapan pemn) dari seluruh
pem€ang saham atau kuasa
pemegang.saham yang hadir


