
 

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH 
  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk (”Perseroan”) 

 
Direksi Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa 
pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 di Excellent – Smart Room, Gedung Radiant Group, 
Lantai 4, Jl. Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12720, telah 
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ”Rapat”). Rapat 
dimulai pada pukul 14.10 WIB dan ditutup pada pukul 14.50 WIB. 
 
I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 
A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 

 
Dewan Komisaris 
  

Direksi 
   

Komisaris Utama : Ahmad Ganis Direktur Utama : Sofwan Farisyi 

Komisaris : M. Ahmad Rifai Direktur : Amira Ganis 

Komisaris Independen : Winarno Zain Direktur Independen : Muhammad Hamid 

 
B. Kuorum kehadiran Para Pemegang Saham 

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang 
Saham Perseroan yang sah berjumlah 714.279.796 saham atau 92,76%. 

C. Mata Acara Rapat 
Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Entitas Induk 
Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, 
dalam rangka kaitannya dengan fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan yang akan 
diperoleh Entitas Induk Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan baik dari Perbankan 
maupun Non Perbankan termasuk perpanjangan, perubahan, pergantian, dan 
pembaharuannya dari waktu ke waktu serta memberikan persetujuan dan kuasa kepada 
Direksi Perseroan untuk menentukan skema pemberian jaminannya. 

D. Kesempatan Tanya Jawab 
Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat: 
sebanyak 2 (dua) pemegang saham. 

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan 
a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  

 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan 
diambil berdasarkan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan 
suara adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat; dan 

b. Pemungutan suara untuk mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan cara 
mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng: 
• Suara Abstain ; atau  
• Suara Tidak Setuju, 
pada kartu suara, sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak 
mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan Rapat yang diajukan. 
 



F. Hasil Pemungutan Suara 
Dengan musyawarah untuk mufakat atau 714.279.796 suara atau 100%, memutuskan 
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat sebagai berikut: 
• Abstain  : nihil;  
• Tidak Setuju : nihil; dan 
•  Setuju  : 714.279.796 suara atau 100%. 

G. Keputusan Rapat 
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar 

atau seluruh kekayaan Entitas Induk Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan baik 
yang telah ada maupun yang akan ada, dalam rangka kaitannya dengan fasilitas 
pinjaman dan/atau pembiayaan yang akan diperoleh Entitas Induk Perseroan dan/atau 
Entitas Anak Perseroan baik dari Perbankan atau perusahaan modal ventura, 
perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dalam negeri 
maupun luar negeri termasuk perpanjangan, perubahan, pergantian, dan 
pembaharuannya dari waktu ke waktu serta memberikan persetujuan dan kuasa kepada 
Direksi Perseroan untuk menentukan skema pemberian jaminannya; dan 

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan 
yang dianggap perlu sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut.  

 

 

Jakarta, 25 Februari 2019 

DIREKSI PERSEROAN 

 
 


