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NOTARIS JAKARTA
SK. MENXEH DAN HAM. Rl No. C-04HT.03.02-TH 2002,tanggal7 Janueri 2002

Jakarta, 15 J uni 2015
No : 072lNOT-15/SU KET/Vl/2015
Hal: Ringkasan Risalah RUPS Tahunan
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTI\4ENT TbK

Kepada Yth,
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TbK.
Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan, bahwa PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk selanjutnya disingkat
("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada :
Senin, 1"5 luni 2015
: Pukul 10.45 WIB s/d 11.50 WlB.
: Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites'Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

Hari/Ta nggal

:

Waktu
Tempat

Gambaran Umum Perseroan
Perseroan dan entitas anak telah bekerja dengan baik dalam melakukan strategi Perusahaan, dan berhasil
membukukan Laba bersih konsolidasi untuk tahun buku 2014 sejumlah Rp 84.500.000.000,- (delapan
puluh empat mitiar lima ratus juta Rupiah), atau naik sebesar L5,4 % (lima belas koma empat persen)

dibanding tahun buku 2013 dengan tercatat sebesar Rp.73.200.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar dua
ratus juta Rupiah). Total ekuitas tercatat sebesar Rp. 913.100.000.000,- (sembilan ratus tiga belas miliar
seratus juta Rupiah) mengalami kenaikan tercatat sebesar 10,9 % (sepuluh koma sembilan persen)
dibanding tahun buku 2013 yang tercatat sebesar Rp.823.400.000.000,- (delapan ratus dua puluh tlga
miliar empat ratus juta rupiah).
Mata Acara Rapat:
l. Rapat Umum Pemesans Saham Tahunan ("RUPST") :
1.. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan
Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig dcquit et dechorgel kepada para anggota Direksi dan angSota Dewan
Komisaris Perseroan.

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2014.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2015.
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4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk

Komisaris

lndependen Perseroan untuk melan.jutkan tugas dan wewenang sebelumnya;
Risalah Rapat Tahunan Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 15 Juni 2015 Nomor:
59

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan vane hadir:
P residen Direktu r
Ba pak Muhamad Zulkifli Abusu ki
Direktur
lbu Tetty Lanawati Gozali
Direktu r
Bapak Bustomi Usman
Ba pak Tan Kurniawan Sutandar
Direktur lndepende n
Presiden Komisaris
Ba pak Sujitno Siswowidagdo
Ko m isa ris
Ba pak Kamardy Arief
Ko m isa

ris

Komisaris lndependen
Komisaris

Bapak Rachmad Deswandy
Bapak Ruhiat Wirasendjaja
Bapak Cyprianus Pranoto

Kehadiran Pemeqans Sa ham:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan masing-masing dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mewakili 4,416.639.402 (empat miliar empat ratus enam belas juta enam ratus

tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua) saham dengan hak suara yang sah atau 84,51% (delapan
puluh empat koma lima puluh satu persen) dari 5.226.336.19a (lima miliar dua ratus dua puluh enam
juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan) saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Penqaiua n Pertanvaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diberl kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
Namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata
acara Rapat.
Meka nisme Peneam bilan Keoutusan

:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan mata
acara Rapat RUPST diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari % (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Pemungutan suara dilakukan
dengan cara "mengangkat tangan " sebagai berikut:
- Bagi pemegang saham yang tidak setuju usulan keputusan setiap mata acara Rapat diminta
untuk menga ngkat tangan;
- Bagi pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) usulan keputusan setiap mata
acara Rapat diminta untuk mengangkat tangan. Pemegang saham yang mengeluarkan suara

PRINCE CENTRE, Lt. XI, R, 1103
Jl. Jend.Sudirman Kav. 3 4, Jakarla pusat
lelp : (A21) 5734129, 5734239 Fax. : (02i 5735205
)
Email : lsyana notary@hotmail.com

w
_w
ISYANAETS NE\IAFS?{ANI SADJr\RWO, SItr.,MEI"
NOTARIS JAKARTA
sK. MENKEH DAN

!-1AM. Rl No. C.04HT.03.02-TH 2002,tanggal 7

Januarl 2002

abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

-

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
Bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang tidak mengangkat tangan sama sekali,
akan dihitung sebagai memberikan suara setuju.

Hasil Pemu ngutan Suara :
Hasil pemungutan suaTa mata acara Rapat ke

l sampai dengan ke 3 sebagai berikut :
pemegang
pemegang
saham yang hadlr dalam Rapat yang mem berikan
- Tidak ada
saham dan kuasa
suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan
suara abstain (tidak memberikan suara);
Oleh karena seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam mata acara Rapat menyetujui
seluruh usulan untuk mata acara ke 1 (satu) sampai dengan ke 3 (tiga) Rapat, maka seluruh keputusan
mata acara Rapat ke 1 (satu) sampai ke 3 (tiga) RUPST disetujui berdasarkan musyawarah untuk rrufakat.
Hasil pemungutan suara mata acara rapat ke 4 (empat) sebagai berikut;
- Ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadlr dalam Rapat yang memberikan
suara tidak setuju sebanyak 695.500 saham atau sama dengan 0,02%.
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan
suara abstaln (tld;k memberikan suara);
Keterangan Mata Acirra Rapat Ke 4:
:Tidak ada
u mla h Pena nya
Pengambilan Keputusan : Pemungutan Suara

J

Abstain

Setuiu

4.415.943.902
99,98 %

Tidak setuju

695.500
o,02 %

sehingga jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.415.943.902 atau sama dengan 99,98 % ciari
seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, maka keputusan mata acara Rapat ke 4
(empat) disetujui dengan suara terbanyak.
Keputusan Rapat:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan antara lain:
l\4enyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014;

l.

1. a.
b.

Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan
tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnrTa (volledig ocquit et
dechorge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah

dijalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tei-sebut tercermin dalanr
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Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2014.
Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham perseroan untuk tahun
buku 2014 serta menggunakan keuntungan yang diperoleh dalam tahun 2014
tersebut untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku

2. a.

sebelum nya,

Keuntungan Perseroan dalam Tahun Buku 2014 sebesar Rp.84.497.858.000,(delapan puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus
lima puluh delapan ribu rupiah) yang akan digunakan untuk menutup akumulasi
rugi Perseroan pada tahun buku sebelumnya.

b.

3.

Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
a. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan,
Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
b. memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah

honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya
berkenaan dengan penunjukan tersebut.

4. a. Menyetujui untuk:

i.

ii.

Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasannya.
Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya, seiak ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun kedua yang akan diselenggarakan pada tahun
20f7 @ua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
sewa ktu-waktu.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

;

Presiden Direktur

Direktur
D

ire ktu r

Direktur lndependen
Direktur lndependen

pak Muhamad Zulkifli Abusuki
lbu Tetty Lanawati Gozali
Bapak Bustomi Usman
Ba

Bapak Tan Kurniawan Sutandar

Bapak lndrawana Widjaja

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris

Bapak Sujitno Siswowidagdo
Bapak Kamardy Arlef
Ba pak Rachmad Deswandy
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Komisaris lndepe nde n
Komisaris lndependen
Komisaris

b.

: Ba pak Ruhiat Wirasendjaja

: Bapa k Cyprianus Pranoto

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk

i.

ii.

c.

: Ba pak Mukhlis Rasyid

:

melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan
Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang saham menetapkan
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan, untuk melanjutkan
tugas dan wewenang sebelumnya; dan
memberikan para anggota Direksi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada pihak

lain yang ditunjuk.
Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan
Iainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang jumlah seluruhnya sama dengan
honorarlum dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2014, yang disahkan

dalam mata acara Rapat Pertama. Bilamana ada penambahan, maka penambahan
tersebut maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris
Indepanden Perseroan, Rapat Umum Pemegang saham dapat melimpahkan kepada
Dewan Komisaris dan/atau kepada piha k lain yang ditunjuk.

d. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta
Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang

dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan
selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
lndonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar
Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan
oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat hari ini sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
Jakarta, 15 Juni 2015,
Tembusan:
1. PT. Bursa Efek lndonesia.
2. PT.Equity Development lnvestment, Tbk
3. Arsip
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