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iang baru, perSeroan Investasi fasilitas smelter itu diperkirakan kelompok 45 saham unggulan atau indeks
rpembangunan pabrik sebesar Rp 3,5 triliun. LQ45. IDX Best Blue cinderung menitikber-
unya adalah ekspansi "Sekarang kami fokus dulu ke tahap I. atkanpadabesarnyajumlahinvestordanper-
rhera Timur tahap II, Pendanaannyapun sudah amam. Untuktahap tumbuhan sahamnya. SementaraindekslQ45
iutan dari Halmahera II nanti, perseroan bisa mencari fasilitas pinja- menitikberatkan pada likuiditas transaksi dan
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kepertayaan
mbangunan pabrik ta- gun infrastruktur penunjang pabrih seperti investor terhadap kinerja Antam. Semoga
nanbakalsamadengan pembangkitlistrik (powerplant) 80megawatt ke depan kepercayaan ini terus menunjang
nya.Adapun,kapasitas (MVlr),fasilitasperumahanbagikaryawan, dan ekspansi Antam membangun smelter," kata
da pabrik ini berkisar gudang. Perseroan telah menggandeng PT Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman
ronikel pertahnn. BukitAsamTbk (PIBA) dalampembangunan DalammenentukanThe IDXBestBlue 2016,
rn menunjuk konsor- pembangkit listrik tersebut. BEI melihat saham-saham yang paling diminati
rcakiHeavylndusfies untuk dikansaksikan oleh investor dengan
a KaryaTbk (WIKA) Penghargaan turut memerhatikan data yang dimiliki oleh
roeurement and con- kbih lanjut, Antam meraih penghargaan PTKustodianSentralEfeklndonesia (KSED.
proyekpembangunan untuk perusahaan yang memiliki kinerja PredikatTheIDXBestBlue2016dibeikan
(P3FH) tahap L terbaik di bursa saham dengan predikatThe untuk emiten yang pada setahun terakhir
kP3FHtahapIitudi- IDXBestBlue2016daiBursaEfekIndonesia sahamnya paling diminati oleh investor,
ahasilpenerbitanHak (BED. menunjukkan transaksi yang sangat aktif,
h Dahulu (HMETD) Predikat IDX Best Blue berbeda dengan memiliki pertumbuhan harga saham yang
esar Rpp,39 triliun. perusahaan tercatdt yang tergabung dalam signifikan, sertaberfundamental sehat.
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PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK

. ("Perseroan')

Merujuk pada Peraturan POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan ini Perseroan
mengumumkan penggantian Sekretaris Perusahaan (Corporate
Secrctary) yang sebelumnya dijabat oleh lbu Monika lda Krisnamurti
untuk selanjutnya akan digantikan dan dijabat oleh lbu Titi Maria Rusli
terhitung efeKif sejak 1 Oktober 201.6.
Sef anjutnya, sef uruh korespondensi yang ditujukan kepada Co rporate'
Secrelary Perseroan dapat dialamatkan kepada :

'l'iti 
Maria Rusli (Corporate Secretary)

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTVTox/er Lt. 18, Senayan City, Jl. AsiaAfrika Lot. 19; Jakarta Indonesia

Email : corsec@emtek.co.id
Telp : +62 21 7278 2066, F ax : +62 21 7278 2194

' Jakarta.4 oKober 2016
Direksi Perseroan

Grup MAPFRE ("MAPFRE"), pelalui anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki
olehnya yaitu MAPFRE AMERICA S.4., berencana untuk mengambilalih 31
persen saham dari sebuah perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan
terbuka di lndonesia, yaitu PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk ('ABDA" atau
"PeEeroan"), yang mewakili 192.450.07 I saham. Dengan dilaksanakannya
pengambilalihan ini, MAPFRE, yang saat ini meqpakan pemilik dari 20 persen
modal saham dari ABDA, yang mewakil i 124.161.336 saham, akan memiliki
mayoritas kepemilikan saham sebesar 51% dan dan oleh karenanya, akan
memiliki pengendalian terhadap manajemen Perseroan.

Penyelesaian transaksi ini bergantung pada diperolehnya persetujuan dari
otoriias terkait.

Berdasarkan hukum yang berlaku. di Indohesia, setelah pengambilalihan
selesai dilakukan, MAPFRE AMERICA S.A waiib untuk melaksanakan
panawaran tender wajib torhadap seluruh saham Perseroan lainnya yang
dimiliki oleh pemegang saham publik.

MAPFRE adalah sebuah grup asutansi yang beropeEsi di 49 negaE dan
5 benua. MAPFRE adalah perusahaan asufansi terkemuka dalam bidang
asuransi non-iiwa di Spanyol dan merupakan grup asuEnsi multinasional
pertama diAmerika Latin. MAPFRE merupakan salah satu dari '10 perusahaan
asuransi terbesar Eropa berdasarkan iumlah premi, dan memiliki lebih dari
38.000 karyawan dan sekitar 34 iuta nasabah di seluruh dunia.

Tujuan dari dilaksanakanannya pengambilalihan ini adalah untuk
mempertegas masuknya MAPFRE ke pasar perasuransian di Indonesia,
proses yang dimulai pada tahun 2014 sebagai bentuk kepercayaannya
terhadap ABDA dan tirlmanajemennya. .
Rincian mengenai MAPFRE AMERICA S.A. adalah sebagai berikut:
Alamat CarreteE de Pozueb 5a 28222, Majadahonda, Maddd, Spanyol
No. Telepon: +34 91 581 11 16
No. Faksimili: +34 9'l 58'l 29 82
Janis Usaha: perusahaan induk

Pengumuman ini dibuat sehubungan dengan peEyaratan yang diaturdi dalam
Bagian 2 dari Peraturan OJK No. lX.H.l tentang Pengambilalihan Perusahaan
Terbuka. MAPFRE akan memberikan pengumumuman lebih lanjut apabila
terdapat perkembangan dari pengambilalihan tersebut, temasuk namun tidak
terbatas pada pembatalan atas pengambilalihan teBebut.

Jakarta, 4 Oktober 2016
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PT. SIERAD PRODUCE TBK
Berkedudukan di Kabupaten Bogor

, ("Perseroan')

PEi'IBERITAHUAN RALAT
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Merujuk pada iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat') Persercan beserta penielasan mata a€E yang telah diiklankan
melalui surat kabar harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 13 September
20'16, becama ini diinfomasikan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam
penielasan mata aan Rapat, yaitu pada iab€l Ranc€na Penggunaan Dana
Yang Akan Dimintakan PeBetujuan Dalam RUPSLB, pada kalimat'Sisany4
yaitu s€besar Rp 290.000.000.00 akan diperyunakan untuk kepetluan mdal
keia umum Pel6Fjercan, temasuk mdal keia umum anak usaha Perseman",
seharusnya ditulis sebagai berikut : "Sisary4 yaitu sebesar Rp 290.000.000.000,-
akan diryryunakan untuk kepeduan modal k6rja umum Pe6ercan, temasuk
modal keia umum anak usaha PeBercan'.

Demikian perbaikan ini disampaikan.

Bogor, 4 Oktober 2016
PT. SIERAD PRODUCE TbK.

Direksi
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qf. PakuwonlatiTbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SUMBAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60 1 1 2

Talp 031 -58208788, Fax 031-58208798

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dirsksi PT Pakuwon Jati, Tbk ("Pors6ro.n') dengan homat memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan bermaksud untuk
mengadakan:

Rapat Umum Pem6gang Saham Luar Biasa ("Rapaf') i

pada hari : Kamis, Tanggal l0 Nopember 2016.

Undangan/Panggilan beserta a€ra dan tempal Rapat akan disampaikan
melalui iklan surat kabar, situs web bursa dan situs web Perseroan, pada hari
Rabu, tanggal 19 OKober 2016.

Yang berhak hadir dalam Rapat teEebut adalah Para Pemegang Saham
yang namanya tercalal dalam Daftar Pemegang Saham PeFeroan pada hari
Selasa, tanggal '18 Oktober 2016 pukul 16.00 WlB.

Semua usul dari Pemegang Saham yang akan dimasukkan di dalam AcaE
Rapat, harus memenuhi peGyaratan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar
Perseroan. Usul tersebut sudah harus dismpaikan se€ra tertulis dan
diterima Direksi Perseroan selambatlambalnya 7 hari sebelum tanggal
undangan Rapatl

. Surabaya, 4 Oktober 2016

PT PAKUWON JATI TBK
Direksi


