
num Binter TNI AD

:ad secara simbolis menyerahkan penghargaan
nandan Kodin 0503/Jakarta Barat Letkol Kav
didampingi oleh Panglima Kodam Jaya Mayjen

I  pendam jaya

laksanakan oleh jqlaran Kodim
lua, Kodim 0503/JB, telah mampu meraih
unggr.ilan juara umum tersebut.

umah dan Dengan adanya Prestasi
ika Pasal- tersebut personel Kodim 0503/
remua ke- JB, membuKikan bahwa telari
tika selalu melaksanakan tugas dan pro-
babinkan- gram secara maksimal, komu-
akat dalam nikasi sosial dengan seluruh el-
)ada tahun ement masyarakat wajib dilak-
0503/Ja- sanakan, selain iru juga praju-

,suk da-lam rit TNI yang bertugas sebagai
rbekal pro- Bintara Pembina Desa (Babin-
k prograp s{ wajib melaksanakan patroli
m yang di- di wilayah. (ayf

\rsip Nasional Belanda
dapat mengakses data peta perairan Indo-
nesia yang pemah di buat Belanda untuk
dijadikan acuan tambahan dalam pemu-
takhiran peta produk Pushidrosal ke tusip
nasional Belanda di Den Haag.

HaJ tersebut disampaikan Dirpamkers-
amtas Kolgnel l^aut (E) Yanuar Handwiono
yang mewakili Kapushidrosal Laksamana
Muda TNI Harjo Susmoro saat mengada-
kan kunjungan ke Arsip Nasional Belanda
di kota Den Haag.

Kunjungan Dirpamkersamtas ini dilak-
sanakan di sela rangkaian kegiatan perte-
muan bilateral antara Pemerintah Lldonesia
dengan Belanda yang berlangsung di Den
Haag, dimana pada euert tersebut Delegasi
Indonesia terdiri dari Kententerian Koordinasi
Bidang Kemaritiman (Kemenkomar), Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pelabu-
han lrdonesia (Pelindo), serta Pushidrosa].

Adapun pihak Arsip Nasional Belanda
menanggapi positif permintaan Pushidrosal
berupa perminuan akses data peta yang per-
nah di produksi Belanda tersebut dan me-
nyampaikan bahwa sampai dengan saat ini,
lembaga tersebut sedang melaksanakan pro-
ses untuk mendigitasi semua data arsip. (ayf
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
Merdjuk pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( 'RUPSLB') pada tanggal
24 November 2O17 dimana RUPS Pertama tidak memenuhi persyaratan korum kehadiran untuk agenda
Rapat Ketiga sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda Rapat Ketiga,
dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang
Saham") untuk menghadiri Rapat U;num Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") yang diselenggarakan
paoa:

Hari /Tanggal :  Selasa, 5 Desember2017
Waktu : 14.0O WIB samoai selesai
Tempat : Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Ruangan Jasmine

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 0-1 1 , Jakarta Pusat 1 0220

Agenda Rapatsebagai berikut: ;
Persetujuan untuk menjaminkan sebagian"atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka pembiayaan
atau keperluan lainnya sebagaimana dipedukan oleh Perseroan dan anak-anak perusahaannya sesuai dengan
Pasdl 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan:
Persetujuan dalam mata acara tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang:
Undang No. 40 Tahun 2014 dan Peraturan OJK. Sebelumnya Perseroan telah memberikan informasi berupa
Keterbukaan Informasi dan/atau Perubahan Keterbukaan Informasi yang telah dimuat di Harian Pelita pada
tanggal 18 Oktober, 22 November, dan 24 November terkait dengan agenda Rapat

Catatan:
1 . Rapat Kedua ini dilaksanakan karena dalam Rapat Pertama, agenda Persetujuan untuk menjaminkan

sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka pembiayadn atau keperluan lainnya
sebagaimana diperlukan oleh Perseroan dan anak-anak perusahaannya sesuai dengan Pasal 1 02 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan
keputusan karena Rapat tidak mencapai kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 1 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 32|POJK.O4|2014.

2. Perseroan t idak mengir imkan surat undangan tersendir i  kepada para pemegang saham Perseroan,
sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 ayat (2)Anggaran Dasar Perseroan.

3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan KoleKif: pemegang saham

atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan pukul 16:00 WlB.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan KoleKif: pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEI') per tanggal 1 November 2017 selambatnya pukul
16:00 WlB.

c Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang
Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadir i  Rapat diminta untuk membawa dan
. menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal

lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pernegang saham dalam Penitipan kolektif wajib membawa
surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.

5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa
yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa;

b. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta
perubahannya yang terakhir dan Akta yang memuat susunan pengurus terakhir dari badan hukum
yang bersangkutan;

c. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan koleKif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan
KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.

d, Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja terhitung sejak tanggal iklan panggilan ini' 
sampai dengan tang$al 4 Desember 2017 padia alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary
. PT Central Proteina Prima Tbk

J"l"n J"nd#i3Tfi 'R5i'lllltfj ii ana rc21 o
Telepon : (62-21 ) 57 85-1788 dan Faksi mi li: (62-21 ) 5790-2 1 90

6. Formulir surat kuasa asl i  yang telah di isi  lengkap harus diserahkan pemegang saham kepada Biro
Administrasi Efek ('BAE") yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Bima Registra, PT Graha Mir, 6th Floor 2A
. Jl.  Pemuda Raya Nb.9 Jakarta Timur, 13220, Indonesia (O21)2956-9871 Fax(O21)2956-9872,
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat, yaitu hari Kamis;30 November2017, pukul 16:00 WlB.
Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah,
diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
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