
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT MAHKOTA GROUP TBK 
 
 

Direksi Perseroan PT Mahkota Group Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada 
pemegang saham bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (“RUPSLB”), (selanjutnya disebut “Rapat”) pada : 
 
Hari/Tanggal   : Senin/27 Juli 2020 
Waktu  : 10.30 WIB s/d 11.26 WIB 
Tempat  : Grand Jati Junction, Office Tower Lantai 29, Jalan Perintis  

Kemerdekaan No.3-A, Perintis, Medan Timur, Medan 
 
 
Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut : 

 
 

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat 

Rapat dipimpin oleh Mily selaku Komisaris Utama sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris 

 
B. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham  

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) 
bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat 
melalui aplikasi eASY.KSEI. 

 
C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham 

Perseroan memiliki saham treasuri (treasury stock) sejumlah 29.155.900 saham. 
Dengan demikian untuk perhitungan kuorum kehadiran maka jumlah saham yang telah 
dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. 
Sehingga dengan demikian jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan 
kuorum adalah saham sejumlah 3.554.445.700 saham dikurangi 29.155.900 saham, 
yaitu 3.525.289.800 saham. 
 
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir baik 
melalui sistem eASY KSEI maupun hadir secara langsung dalam Rapat berjumlah  
2.821.612.400 saham atau kurang lebih 80,03 % dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini 
setelah dikurangi dengan saham treasuri. 

 
 

D. Mata Acara Rapat 
RUPSLB diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut: 

Dewan Komisaris Direksi 

Mily         : Komisaris Utama Usliiiiiiiiiiiiiiiiiii    : Direktur Utama 

Lily          : Komisaris Fuad Halimoen   : Direktur 

 Usman Sarsiiiiiiiiiiiii: Direktur 

 Nagian Toniiiiiiiiiiiiii: Direktur Independen 



Mata Acara 1 : Perubahan anggaran dasar perseroan disesuaikan dengan POJK nomor 
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 

Mata Acara 2 : Perubahan alamat lengkap perseroan tanpa merubah tempat 
kedudukan perseroan. 

 
 

E. Kesempatan Tanya Jawab 
Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan 
dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat di 
Formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perusahaan.  
 
Tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham Perseroan yang 
mengajukan pertanyaan dalam Rapat. 
 
 

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat 
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal 
keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara 
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan 
diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham 
melalui eASY KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa 
kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo 
Entrycom, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam 
Rapat. 

 
 

G. Hasil Pemungutan Suara 

 
 

H. Keputusan atas Mata Acara Rapat 
1. Keputusan Mata Acara 1 dengan suara terbanyak :  

a. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, 
dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK nomor 
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 

b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran 
Dasar dan ayat-ayat dalam Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini. 

c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama 
maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas 
untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta 
tersendiri yang dibuat di hadapan notaris. Untuk keperluan itu, menghadap 
dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat 
atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang 
diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada 

Mata Acara RUPSLB Setuju Abstain Tidak setuju 

Mata Acara 1 2.821.201.400 saham 
atau 99,9854339% 

800 saham atau 
0,0000284%  

410.200 saham 
atau 0,0145378% 

Mata Acara 2 2.821.611.600 saham 
atau 99,9999716% 

800 saham atau 
0,0000284% 

0 saham atau 
0,0000000 



pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu 
dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

2. Keputusan Mata Acara 2 dengan suara terbanyak :  
Menyetujui untuk merubah alamat lengkap perseroan semula beralamat di Jalan 
Pematang Pasir No.27, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota 
Medan menjadi beralamat di Komplek Grand Jati Junction Lantai 27, jalan Perintis 
Kemerdekaan Nomor 3-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota 
Medan.  

 
 
 

Medan, 27 Juli 2020 
PT MAHKOTA GROUP Tbk 

DIREKSI 
 



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT MAHKOTA GROUP TBK 

 

 

Direksi Perseroan PT Mahkota Group Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada 
pemegang saham bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan (“RUPST”), (selanjutnya disebut “Rapat”) pada : 

 

Hari/Tanggal  : Senin/27 Juli 2020 

Waktu   : 10.30 WIB s/d 11.26 WIB 

Tempat   : Grand Jati Junction, Office Tower Lantai 29, Jalan Perintis Kemerdekaan  

No.3-A, Perintis, Medan Timur, Medan 

 

Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut : 

 

 

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat 

Rapat dipimpin oleh Mily selaku Komisaris Utama sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris 

 

 

B. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham  

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) 
bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat 
melalui aplikasi eASY.KSEI. 

 

 

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham 

Perseroan memiliki saham treasuri (treasury stock) sejumlah 29.155.900 saham. 

Dengan demikian untuk perhitungan kuorum kehadiran maka jumlah saham yang telah 

dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. 

Sehingga dengan demikian jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan 

kuorum adalah saham sejumlah 3.554.445.700 saham dikurangi 29.155.900 saham, 

yaitu 3.525.289.800 saham. 

Dewan Komisaris Direksi 

Mily         : Komisaris Utama Usliiiiiiiiiiiiiiiiiii    : Direktur Utama 

Lily          : Komisaris Fuad Halimoen   : Direktur 

 Usman Sarsiiiiiiiiiiiii: Direktur 

 Nagian Toniiiiiiiiiiiiii: Direktur Independen 



Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir baik 
melalui sistem eASY KSEI maupun hadir secara langsung dalam Rapat berjumlah  
2.821.612.500 saham atau kurang lebih 80,03 % dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini 
setelah dikurangi dengan saham treasuri. 

 

 

D. Mata Acara Rapat 

RUPST diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut: 

Mata Acara 1 : Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan 
Pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et 
Decharge”) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 

Mata Acara 2 : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 

Mata Acara 3 : Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan 
Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang untuk 
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 

Mata Acara 4 : Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji 
anggota Direksi Perseroan; 

Mata Acara 5 : Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil 
penawaran umum. 

 
 

E. Kesempatan Tanya Jawab 

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan 
dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat di 
Formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perusahaan.  

Pada Mata Acara Pertama Rapat terdapat pertanyaan dari 2 (dua) orang pemegang 
saham Perseroan, dan pada mata acara lainnya, tidak ada pemegang saham maupun 
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan. Seluruh pertanyaan 
yang disampaikan pemegang saham Perseroan telah dijawab dengan baik oleh Direksi 
Perseroan dan dicatat.  

 

 

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat 

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal 
keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara 
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan 
diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham 
melalui eASY KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa 
kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo 
Entrycom, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam 
Rapat. 

 

 



G. Hasil Pemungutan Suara 

 

 

H. Keputusan atas Mata Acara Rapat 

1. Keputusan Mata Acara 1 dengan suara terbanyak :  

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan 
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et Decharge) kepada 
seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan dewan Komisaris atas pengawasan 
yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin 
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut. 

 

2. Keputusan Mata Acara 2 dengan suara terbanyak: 

a. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), yaitu : 

i. sebesar Rp3.554.445.700,- (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta 
empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dibagikan sebagai 
sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, sehingga setiap 
saham akan memperoleh dividen secara tunai sebesar Rp1,- (satu rupiah) 
dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. 

ii. Sebesar Rp150.000.000,-. (seratus lima puluh juta rupiah) dialokasikan 
dan dibukukan sebagai dana cadangan. 

iii. Sedangkan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah 
modal kerja perseroan. 

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan 
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan 
tersebut diatas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

 

3. Keputusan Mata Acara 3 dengan suara terbanyak: 

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 
penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan 
Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik 
serta persyaratan lainnya. 

Mata Acara RUPST Setuju Abstain Tidak setuju 

Mata Acara 1 2.821.606.600 saham 
atau 99,9997909% 

5.900 saham atau 
0,0002091% 

0 saham atau 
0,0000000% 

Mata Acara 2 2.821.606.600 saham 
atau 99,9997909% 

5.900 saham atau 
0,0002091% 

0 saham atau 
0,0000000% 

Mata Acara 3 2.821.611.600 saham 
atau 99,9999681% 

900 saham atau 
0,0000319% 

0 saham atau 
0,0000000% 

Mata Acara 4 2.821.606.600 saham 
atau 99,9997909% 

5.900 saham atau 
0,0002091% 

0 saham atau 
0,0000000% 

Mata Acara 5 2.821.606.600 saham 
atau 99,9997909% 

5.900 saham atau 
0,0002091% 

0 saham atau 
0,0000000% 



 

4. Keputusan Mata Acara 4 dengan suara terbanyak: 

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota 
Direksi Perseroan.  

 

5. Keputusan agenda kelima dengan suara terbanyak : 

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham 
perdana perseroan yang telah digunakan seluruhnya. 

 

 

 

Medan, 27 Juli 2020 

PT MAHKOTA GROUP Tbk 

DIREKSI 


