
SENIN 14 MEI 2018

Hrcw&,N
TTN!d.ANNANCE

PT MANDALA MULTIFINANCE TbK
(,,perseroan,,)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RAPAT UMUM PEMEG?TI SAHAM LUAR BIAsA
Direksi Pers_eroan dengan tni mengundang para pemeganq saham perserGn untuk
menghadrn Rapat Urum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum pemegarg
sanam Luar Eiasa ("Rspaf') yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal i Setasa, 5 Juni 20.19
Waktu ; 10.00 wib s/d selesai
Tempal ; Kantor pT Mandala Multiflnance Tbk

Jt. Menteng Raya No.24 A_8, Jakarta pusat

Dengan lVala Acara Raoat sebagai berikut:
l. Rapat Umum P6meganq Saham Tahunan

1 Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan perseroal

l^T^11i,,;l"rlr-}/-119.t9!l^dli"p9i setama rahun buku yang berakhir paoa
Ianggat J U^esember 2UIl, termasUk LapOran pelaksanaan tUgas
Pengawasan Dewan Komisaris perseroan selama tahun buku 2Ol7 aan
pengesahaan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Ruoi untuk

- tahun bLku yang berakhir pada tanggal 31 Desember2017.
2. penetapan penggunaan Laba Bersih perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Dessmb€r 20.17.
3. Penelapan Remunerasi D6wan Komisaris den Dir6ksi.
4. Penunjukan atuntan publik independin untuk tahun buku yano berakhir

Penieta3an:
Unluk.seliap mata acara Rapat Umum pemegang Saham Tahunen adalah
sesuat dengan l(6tentuan dalam Anggareh.Dasar p-Crseroan, Undang_Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentans psri;roan feruatai,-ain F'eiiiiiari dioritas
Jasa Keuangan (Peraturan OJk).'

ll, Rapat Umum Pomegang Saham Ldar Bias.
'1. Persetujuan rencana perseroan untuk menerbitkan obligasi atau surat

hutano lainnva
2. Perselujuan iencana perseroan unluk menjaminkan sebagian besar atau

seluruh kekayaan m;tik perseroan yang ter(ait denganl-;;rbit", oUfiiJ.iatau sutal hulano,a;nnva.
3. Persetujuan untui menjaminkan sebaglanbesaratau seluruh adet perseroan

yang terka,t dengan fas;litas kredit yanq diperoleh perseroan.
4. Perselujuan perubahan Direksi perseroin
5. Perselujuan rencana perseroan untuk meiakukan pemecahan nilai nofiinalsaham
Penjelasan:
1. llntuk^mata acara Rapat ke I dan ke 2 Rapat Umum pemeoanq Saham

::?l-y]"t. merLpakan alteinatif sumber pendanaan unrurhoiat keila
^ Herseroan seta,n dar; perbankan dan modal sendirr.z. UntuK mata acara Rapat ke 3 Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa

merupakan 0e.setujuan terhadap aset yang akan dijaminkan perseroan heperoanKan atau tembaga keuangan lain lerkait fasilitas kredit yang dilerima
Perseroan

3. Untuk mata acara Rapat ke 4 Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasamerupaxan perubahan susunan pengurus perseroan karena aoaovapergantran anggola Direksi perseroan, sesuai dengan Anqqaian DasLr
R9Js9rc.9n dan Pffi luran OJKxo. 33/poJK.o4tiOril"riti"?rjii"ri o:j"uewan Komlsarrs Emtten atau perusahaan publik

4. Untuk mata acara Rapat ke.5 Rapat Umum ei-mogang Saham Luar BiasamerupaKan 16ncana pBraeroan untuk molakukan pemecahan nilainominal saham
Catatan:
,. 

!:ls.eJo::_,:o_1,11:!girimkan undansan tersendiri kepada para pemegans

- Danam, panggrtan tni dianggap sebaoai undanoan.z. yang berhak hadir atau diwakili dahd Rapat ter:ebut. 6aik untuk sdham_sahampe'seroan yans_oetum dimasukkan ke dita;p;;ii;;-iiliiliriluiu'n untuisahm-sahan pe.seroan yan! berada darani pa,iitipa; k;i;i:iffi'"[i ;;;;pemegang saham atau kuasanva ma.upun.para pemegang reiening itau parakuasanya yang sah yang namin

^ rarseroan paoa tansqar r r Mei zJft S:ffl"rt,::l,H"rflHif#",flinq ."t",
J. remegang saham atau kuasanva yang-.akan mengihadiri Rapat diminta denganhormat unluk menyerahkan kebaoa petugas pendaftaran, fotocopy KTp atautanda-pengenat raihnya yang mas,h.derta(, s6oiirr'rJ"i"iriiiijnsi ii"p"t,Eagr pemegang saham perseroan berbentik badan truium, igiini"emoa*atolocopy ang!aran oasarrya yang leraktrir se.ta ifta penlii.giiiun -"nggot.

_ Utre*sr dan Komisaris atau penoj,rus terakhir.4. a. pemegang saham yang b"rhllllgi! hadir dapat d;wakiti oteh kuasanyadenean membawa dan menverahkan surat. kuisa yang i"-n i"pJii yungditentirkan oleh Anggaran Daiar perseroan oengan (eteilrin p"-i"1nggot,
Drreksi, Komisaris oan karyawan pe,seroan Uolen Uenino":, i.u"l"iJ'ir"""
daiam rapat, namun suara yang meieka keluart<an setaru tuiia l-iJiii ainitrngoaiam pemungulan suara.b l-ormulir surat kJasa dapat diperoteh di Kantor giro Admilslrasr E,ekPerseroan (BAE) setiap hari rdl" iJr"mi;l,n-'i!,i"'iri 

""; 
ilil"dii"u,rrr"

_ cunira d/a ptaa Bl N4ehara tiantaig, lr. Mri. rnimi, i6.'siliii'#iosso.5. Lao_oran Tahunan perseroan untui tariun oulu yi-ns ;u,iiiii"oTdfiu'r""rr31 Desember 20'i 7. relah iersedia di Kantor pusat Ferslioan; ji M",il;; d,r"fiNo.24 A-8, Jakarra pusat 10340 d"^ d;pai;,p;;H;6-. pii#iijlli'[,rr"
dari Pemeoano Saham

6. Unluk meripeimudah pengaluran-d_an-demi tertibnya Rapat, para pemegangsaham atau kuasanva diminra dengan homat AipatiiaoilJiui,-ngi"p"t
30 nenit sebelum Rabat dimulai.

Jakarta, 14 Mei 2018
PT MANOALA MULTIFINANCE TbK
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