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SURAT KETERANGAN
No. 12lCN-NOT/HAR
-Yang bertanda tangan di bawah ini

/ il/zVfi

:

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan

:

-Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Pebruari2017, bertempat di Chase Plaza,lantai 12,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Jakarla Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), PT Magna Finance

Tbk ("Perseroan"), berkedudukan

di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 14.29 WIB dan ditutup pada pukul 14.57 WIB.

-

Bahwa sebelum mengumumkan mata acara Rapat, pemimpin Rapat menyampaikan kepad apara
pemegang saham bahwa Direksi Perseroan telah melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan

Pasal 72 anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8, Pasal 10,
Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 321PO1K.0412014 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan
Bapepam LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
("Peraturan No.IX.E.2"), yaitu sebagai berikut:

1)

Melakukan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata
acaranya kepada OJK, berdasarkan Surat Nomor

02lMF-DINll2017, tanggal 9 Januari 2017

perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) Perseroan;

2)

Menerbitkan iklan Keterbukaan Informasi tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha'Utama dan Pengumuman RUPSLB pada

1 (satu) surat kabar

harian

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt.20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C20-21

Telp. : (021)

Fax. : (021)

Kuningan, Jakarta Selatan 12940
:=::::::

:::::a::

::::::

berbahasa Indonesia, yaitu harian Intemational Media pada tanggal 9 Januari 2017, serta di
situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

3) Menerbitkan iklan Pemanggilan

pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu

harian Intemational Media pada tanggal24 Jarruai 2017, serta di situs web Bursa Efek dan
situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia;

4)

Menerbitkan iklan mengenai perubahan danlatau tambahan informasi atas Keterbukaan

Informasi tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama kepada
pemegang saham Perseroan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu
harian International Media pada tanggal 13 Februari 2A17 serta di situs web Bursa Efek dan
situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi
kepada pemegang saham Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam harian International

Media pada tanggal 13 Februari 2017, pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan

diskusi dengan OJK, ada beberapa informasi tambahan lainnya yang tidak termuat dalam
perubahan Keterbukaan Informasi tersebut dan karenanya perlu disampaikan kepada para
pemegang saham Perseroan sebelum Rapat dimulai, yaitu sebagai berikut:

-

Kalimat "penjualan dan pengalihan aset dan pengasumsian liabilitas Perseroan" dalam
Keterbukaan Informasi seharusnya disampaikan tanpa kata "pengasumsian" karena

dinilai kurang tepat. Sehingga kalimat tersebut seharusnya menjadi sebagai berikut:
"penjualan dan pengalihan aset dan liabilitas Perseroan".

-

Pengalihan kepada BPF atas piutang pembiayaan, piutang dari jaminan dan utang bank,

termasuk juga pengelolaan pembiayaan bersama (Joint Financing) dan penerusan

pinjaman (Channeling) arrtara Perseroan dengan bank, telah dapat dilaksanakan oleh
Perseroan karena sudah mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari setiap bank yang
bersangkutan yaitu:

1.

PT Bank Rakyat IndonesiaAgroniaga Tbk

2.

PT Bank MNC Internasional Tbk
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3. PT Bank Permata Tbk
4. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
7. PT Bank Bukopin Tbk
8. PT Bank DKI
9. PT Bank J Trust Indonesia Tbk
10. PT Bank

-

Victoria Intemasional Tbk

Bahwa Rapat diselenggarakan dengan mata acara Rapat sebagai berikut

1)

:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengembalikan izin usaha Perseroan sebagai
perusahaan pembiayaan dan melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan

sesuai Peraturan No.IX.E.2
Penyel

2)

en g g ar

jo.

Peraturan OJK

No.

aan Us aha Perusahaan Pembiayaan ("P O JK N

o

29lPO1K.0512014 tentang

. 29 I 20 1 4")

;

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa penjualan

aset dan liabilitas Perseroan kepada PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, suatu
perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("BPF") sesuai Peraturan No.IX.E.2;
3)

Persetujuan atas rencana penggunaan dana hasil penjualan aset dan liabilitas Perseroan
kepada BPF untuk keperluan transaksi material Perseroan berikutnya, berupa investasi
Perseroan dalam bentuk pembelian saham

milik Sutan Agri Resources Private Limited

("Sutan Agri") pada PT Padi Unggul Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang bergerak di bidang

industri penggilingan padi dan pengolahan beras ("PUI"), sesuai dengan Peraturan
No.IX.E.2;

4)

Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan kembali seluruh hasil keputusan

RUPSLB dalam suatu akta Notariil tersendiri, dan untuk melakukan tindakan
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sebagaimana diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-

hal yang dianggap baik dan diperlukan, termasuk membuat perubahan dan/atautambahan
dalam bentuk apapun yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang;

-

Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh

a.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut

Direksi

:

:

Direktur Utama

Ibu Marcia Maria Tri Martini.

Direktur

Bapak Erwin Winata.

Direktur

Bapak Sofyannu.

Dewan Komisaris

:

Komisaris

b.

:

Bapak Darto Bambang Abujasin.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau

diwakili sebanyak 934.927.400 saham atau

mewakili 93,46" dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
Perseroan.

-

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pefianyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

-

Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau
tanggapan dalam Rapat tersebut.

-

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut

:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk
mengangkat tangan.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk
mengangkat tangan.

-Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara blanko dan suara tidak setuju dalam Rapat.

- Adapun keputusan-kbputusan yang telah diambil dalam Rapat

l)

Acara Rapat Pertama

:

adalah sebagai berikut

:
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1.

Menyetujui rencana Perseroan untuk mengembalikan izin usaha Perseroan sebagai
perusahaan pembiayaan dan melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan

sesuai Peraturan No.IX.E.2

jo

POJK No. 2912014 dengan pertimbangan

terus

menurunnya pendapatan hingga meruginya Perseroan dalam menjalankan usaha
sebagai perusahaan pembiayaan;

2.

Menyetujui perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan sehubungan

dengan

pengembaltan izin usaha dan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut,
khususnya pasal-pasal berikut

a.

ini dalam anggaran

dasar Perseroan:

Persetujuan atas perubahan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan
nama Perseroan menjadi PT

MAGNA, Tbk (atau nama lain yang disetujui oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
Sehingga Pasal 1 ayat

I

anggaran dasar Perseroan yang semula berbunyi dan

ditulis sebagai berikut:

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
--Pasal

1.

Perseroan Terbatas

1

ini bernama :
-PT MAGNA FINANCE, Tbk.

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan di Jakarta Selatan.

-

Berubah menjadi

:

.---.--.-NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
----------Pasal

1.

Perseroan Terbatas ini bernama

1

:

PT MAGNA, Tbk---(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan di Jakarta Selatan.
b.

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga Pasal 3

Anggaran Dasar Perseroan yang semula berbunyi dan ditulis sebagai berikut

:
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----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

l.

Maksud dan tujuan dari Perseroan

ini ialah: menjalankan

usaha dalam

bidang Lembaga Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas

Jasa

Keuangan Nomor 291POJK.0512014 tanggal 19 November 2014.
2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

a.

di

atas Perseroan dapat

:

Pembiayaan Investasi, wajib dilakukan dengan cara:

a.l.

Sewa Pembiayaan (Finance Lease)

a.2. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback)
a.3. Anjak Piutang Dengan Jaminan Dari Penjual

Piutang (Factoring

With Recourse)

a.4.
a.5.
a.6.
a.J.

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran
Pembiayaan Proyek
Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari OJK.

b.

Pembiayaan Modal Kerja, wajib dilakukan dengan cara:

b.1. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback)
b.2. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual

Piutang

(Factoring With Recourse)

b.3. Anjak Piutang Tanpa Pemberian

Jaminan dari Penjual Piutang

(Factoring Without Recourse)

b.4.
b.5.

Fasilitas Modal Usaha
Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari OJK.

c.

Pembiayaan Multiguna, wajib dilakukan dengan cara:

c.1.

Sewa Pembtayaan (Finance Lease)
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c.2.
c.3.

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran
Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan

dari OJK.
-Berubah menjadi:

------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -.---

1.

Maksud dan tujuan dari Perseroan

ini ialah: menjalankan

usaha dalam

bidang jasa, perdagangan, dan investasi.

2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut

di

atas, Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a.

menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain:

-

iasa konsultasi bidang manajemen, bisnis,administrasi, dan bidang
lainnya;

-

jasa telekomunikasi umum, teknologi informasi dan internet content;

jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan sumber daya
manusia.

b.

menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain

-

:

bertindak sebagai agen, grosir, supplier, leveransir, waralaba,
commission house serta usaha terkait;

-

distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan-perusahaan lain
baik di dalam maupun di luar negeri.

c.

menjalankan usaha dalam bidang investasi antara
danJatau

lain mendirikan

ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum atau

badan usaha lain, baik

di dalam negeri maupun di luar negeri dalam

bentuk penyertaan saham atau modal, sesuai dengan tujuan Perseroan.
c.

Persetujuan atas perubahan Pasal 17 ayat

t

huruf g Anggaran Dasar Perseroan,

dalam kaitannya dengan rencana Perseroan untuk mengembalikan Izin Usaha
Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas kepada OJK.
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Sehingga Pasal

1

7 ayal I huruf

dan ditulis sebagai berikut

ffi

g anggaran dasar Perseroan yang semula berbunyi

:

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain

dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik

yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
pembatasan bahwa untuk

g.

dengan

:

Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau
sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak

termasuk yang dimaksud dalam ayat 2

(ii) di bawah ini kecuali untuk

barang-barang dagangan Perseroan untuk keperluan bisnis sehari-hari
Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan termasuk tetapi tidak
terbatas pada sepeda motor-sepeda motor dan mobil-mobil yang dibiayai

oleh Perseroan;

-

Berubah meniadi

:

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

-------PASAL

1.

17

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain

dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik

yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
pembatasan bahwa untuk

g.

dengan

:

Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau
sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak

'

termasuk yang dimaksud dalam ayat 2

(ii) di bawah ini kecuali barang-

baiang untuk keperluan bisnis sehari-hari Perseroan;
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3.

re

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar
Perseroan tersebut

dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya

memohon persetujuan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan tersebut pada instansi

yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Acara Rapat Kedua:

2)

1.

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa penjualan
aset dan liabilitas Perseroan kepada BPF sesuai Peraturan

2-

No.IX.E.2;

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

keputusan tersebut

di

atas, termasuk namun tidak terbatas pada bernegosiasi dan

menandatangani dokumen transaksi penjualan aset dan liabilitas antara Perseroan dan

BPF, serta setiap tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

3)

Acara Rapat Ketiga

i.

:

Menyetujui bahwa rencana penggunaan dana hasil penjualan aset dan liabilitas
Perseroan kepada BPF akan digunakan untuk keperluan transaksi material Perseroan

berikutnya, yaitu berupa investasi Perseroan dalam bentuk pembelian saham milik
Sutan Agri pada PUI, sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2;

2.

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

keputusan tersebut

di

atas, termasuk namun tidak terbatas pada bernegosiasi dan

menandatangani dokumen transaksi pembelian saham

milik Sutan Agri pada PUI,

serta setiap tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
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Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan kembali seluruh hasil

keputusan RUPSLB dalam suatu akta Notariil tersendiri, dan untuk melakukan

tindakan sebagaimana diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta
melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan, termasuk membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun yang diperlukan agar diterima oleh instansi

yang berwenang.

- Bahwa

sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta

Berita Acara Rapat, tertanggal 16 Pebruari 2017, nomor 102, yang dibuat di hadapan

saya,

Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 16 Pebruari2}lT

is di Jakarta

10

Selatan

