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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.
Nomor: 19
Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua Januari
dua ribu dua puluh (22-1-2020), pukul 11:00 WIB --(sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan
saya, LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister ----Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---------------------1.

Tuan SANDJAYA RUSLI, lahir di Padang, pada ---tanggal 30 (tiga puluh) November 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Direktur -Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---Gading Park View ZE 5/9, Rukun tetangga ------008/Rukun Warga 011, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ------pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---------3172063011580003, Warga Negara Indonesia;------

2.

Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA, lahir di -Pontianak, pada tanggal 28 (dua puluh delapan)
Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh
tujuh), Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bbertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Satria IV Nomor 05, Rukun -----Tetangga 012/Rukun Warga 001, Kelurahan -------
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Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --3172056812670005, Warga Negara Indonesia;------ menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak
dalam jabatan mereka tersebut dan karenanya sah --mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan
atas nama perseroan terbatas yang akan disebut ---dibawah ini;--------------------------------------Para Penghadap menjalani sebagaimana tersebut ----terlebih dahulu menerangkan: ---------------------- bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 (sembilan) ----Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di Kantor Witara Cakra Advocates, Sampoerna ------Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jalan ---Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta Selatan,
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
dari: ---------------------------------------------"PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.", suatu perseroan ------terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kawasan BIIE, Jalan Inti II Blok
C7 Nomor 5A, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang -----Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang ------anggaran dasarnya dan perubahannya sebagaimana ---dimuat dalam:-------------------------------------- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2006 --(dua ribu enam) Nomor 25, yang dibuat dihadapan --MAKMUR TRIDHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di ------Jakarta,

yang telah memperoleh pengesahan Menteri
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh
lima) September 2006 (dua ribu enam) Nomor:-------W7-00894 HT.01.01-TH.2006;------------------------- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 --Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18
(delapan belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor
12,

dibuat

Hukum,

dihadapan

Notaris

di

HARTANTI

Jakarta,

KUNTORO,

yang

telah

Sarjana
mendapat

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2008 (dua ribu
delapan) Nomor AHU-52429.AH.01.02.Tahun 2008 dan -telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober -2008 (dua ribu delapan) Nomor 87, Tambahan Nomor -21692;--------------------------------------------- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----diubah dan terakhir diubah dengan akta saya, -----Notaris tanggal 9 (sembilan) Agustus 2019 (dua ribu
sembilan belas) Nomor 12 (“Akta Nomor 12”), yang -telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusannya tanggal 9 (sembilan) Agustus --2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor: ------------AHU-0049396.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah --------diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
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Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar tanggal 9 (sembilan) Agustus 2019 -(dua ribu sembilan belas) Nomor: -----------------AHU-AH.01.03-0311654;------------------------------ perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan --Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 12;------------------------------------- untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”; - Notulen Rapatnya dibuat dibawah tangan tertanggal
9 (sembilan) Agustus 2019 (dua ribu sembilan -----belas), bermeterai cukup dan fotokopi sesuai -----aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; ---------- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”; ---- bahwa dalam Rapat tersebut telah ---------------dihadiri/diwakili sebanyak 600.000.000 (enam ratus
juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang ---telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat itu, masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----Rp100,00 (seratus Rupiah), yang saat ini jumlah --tersebut setara dengan 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai
nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah); ------- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan -Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto --Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----Perseroan Terbatas (”UUPT”), Rapat tersebut adalah
sah susunannya dan berhak mengambil keputusan------
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keputusan yang sah mengenai hal-hal yang ---------dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat; ------------ bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan ---telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat
untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam --suatu akta notaris. ------------------------------Maka sekarang para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa -tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat -tersebut telah disetujui dengan suara bulat ------keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut: --1.

Menyetujui Perseroan untuk melakukan Penawaran
Umum kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh --persen) dari modal ditempatkan dan disetor ---penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum -termasuk di dalamnya akan diambil bagian oleh pemegang Obligasi Wajib Konversi sebagai hasil
konversi hutang menjadi saham, dengan harga --penawaran saham dan syarat-syarat serta ------ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap baik
oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait,
dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, -termasuk POJK dan Peraturan Bursa Efek di ----Indonesia (di tempat dimana saham-saham ------Perseroan dicatatkan);-------------------------

2.

Menyetujui pengeluaran saham dalam ------------
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simpanan/portepel Perseroan masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh -----Rupiah) dan selanjutnya menawarkan/menjual ---saham baru yang akan dikeluarkan dari --------simpanan/portepel tersebut kepada masyarakat -melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak –
banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh --persen) dari modal ditempatkan dan disetor ---penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, termasuk di dalamnya akan diambil bagian oleh pemegang Obligasi Wajib Konversi sebagai hasil
konversi hutang menjadi saham dengan tetap ---memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk POJK -dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di ----tempat dimana saham-saham Perseroan ----------dicatatkan);----------------------------------3.

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan -Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah --------selesainya proses Penawaran Umum tersebut di -atas;------------------------------------------

Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan ------tersebut di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari:----------------------1.

Tuan LIE PO FUNG (JAYA), lahir di Jakarta, --pada tanggal 6 (enam) Januari 1964 (seribu --sembilan ratus enam puluh empat), Komisaris -
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Utama Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Moti Dalam II Nomor 4 C, Rukun Tetangga
009/Rukun Warga 005, Kelurahan Cideng, ------Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang ---Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171010601640001,
Warga Negara Indonesia;----------------------2.

Tuan Doktorandus HERBUDIANTO, lahir di ------Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) September 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam),
Komisaris Independen Perseroan, bertempat ---tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Jalak
XIV C.4/5, Rukun Tetangga 04/Rukun Warga 009,
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat ---Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -3674050909560003, Warga Negara Indonesia;-----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat
Komisaris Perseroan, satu dan lain sebagaimana ---ternyata dalam Keputusan Sirkular Dewan Komisaris PT MULIA BOGA RAYA Tbk. tertanggal 15 (lima belas)
–Januari 2020 (dua ribu dua puluh), dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan --pada minuta akta ini ("Keputusan Dewan Komisaris");
- sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 18 ayat 3 juncto Pasal 15 ayat 21 ----Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Dewan Komisaris
tersebut adalah sah dan mengikat; ----------------- Bahwa dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut -telah diambil keputusan sebagai berikut:----------1.

Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran
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Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai ---berikut:------------------------------------Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.500.000.000 ---(satu miliar lima ratus juta) saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar
Rupiah) oleh para pemegang saham yang ------rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta
ini.----------------------------------------2.

Menegaskan kembali susunan pemegang saham --Perseroan menjadi sebagai berikut :----------

Tuan LIE PO FUNG (JAYA) sebanyak -------540.000.000 (lima ratus empat puluh juta)
saham;-----------------------------------

-

Tuan SANDJAYA RUSLI sebanyak 330.000.000
(tiga ratus tiga puluh juta) saham;------

-

Nyonya BERLIANDO LUMBAN TORUAN sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta)

-

saham;-----------------------------------

Nyonya AGUSTINI MUARA sebanyak ---------120.000.000 (seratus dua puluh juta) ---saham;-----------------------------------

-

Tuan MARCELLO RIVELINO GUNADIRDJA ------sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima ---juta) saham;-----------------------------

-

Nyonya AMELIA FRANSISCA sebanyak -------35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham;-

-

PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA sebanyak -----

8

200.000.000 (dua ratus juta) saham;------

Masyarakat lainnya sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham.--------------------

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----------Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar
Rupiah), masing-masing saham bernilai nominal
Rp50,00 (lima puluh Rupiah);----------------- Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut di
atas dan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham
yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra per tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu -----sembilan belas), maka Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar
serta susunan pemegang saham Perseroan menjadi ---sebagai berikut:-------------------------------------------------------MODAL
---------------------Pasal 4

-----------------------------------------

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar ----------Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) --terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar --Rp50,00 (lima puluh Rupiah).-------------------2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor penuh sebesar 75% (tujuh puluh lima ---persen) atau sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar
lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal --seluruhnya

sebesar

Rp75.000.000.000,00 (tujuh

-

puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang ---
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saham yang rinciannya disebutkan pada bagian --akhir akta ini.--------------------------------Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam ------kedudukannya sebagaimana tersebut di atas --------menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut: --------------------------1. Tuan LIE PO FUNG (JAYA) tersebut, sebanyak ----540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham
dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh --miliar Rupiah);--------------------------------2. Tuan SANDJAYA RUSLI, tersebut, sebanyak -------330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -------Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ---ratus juta Rupiah);----------------------------3. Nyonya BERLIANDO LUMBAN TORUAN, lahir di-------Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di kota ----Bekasi, Jalan Salak A 27, Rukun Tetangga ------006/Rukun Warga 009, Kelurahan Jaka Sampurna, -Kecamatan Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda --Penduduk Nomor: 3275026705580005, Warga Negara Indonesia, sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal -------seluruhnya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh --miliar Rupiah);--------------------------------4. Nyonya AGUSTINI MUARA, lahir di Jakarta, pada---
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tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1964 ---(seribu sembilan ratus enam puluh empat), -----Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ---Jakarta, Jalan Kayu Putih Utara I C/87, Rukun -Tetangga 011/Rukun Warga 008, Kelurahan -------Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----------3175026808640002, Warga Negara Indonesia, -----sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) -saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah);-------5. Tuan MARCELLO RIVELINO GUNADIRDJA, lahir di ---Jakarta, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret
1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -------sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
kota Tangerang Selatan, Harvest Residence Blok A7, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 009, -------Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat ----Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---3275023103790002, Warga Negara Indonesia, -----ssebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) ---saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima
puluh juta Rupiah);----------------------------6. Nyonya AMELIA FRANSISCA, lahir di Jakarta, pada
tanggal 9 (sembilan) Oktober 1981 (seribu -----sembilan ratus delapan puluh satu), Karyawan --Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan
Salak A 27, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 009,
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Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----------3275024910810034, Warga Negara Indonesia, -----sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) ----saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima
puluh juta Rupiah);----------------------------7. PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA, suatu perseroan ---terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Bintaro Raya Kaveling 10A, Rukun Tetangga 003/Rukun ---Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, ----Kecamatan Kebayoran Lama, sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham, dengan nilai nominal --seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar Rupiah);--------------------------------8. Masyarakat lainnya sebanyak 100.000.000 (seratus
juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya --sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar -------Rupiah);---------------------------------------- sehingga seluruhnya berjumlah 1.500.000.000 (satu
miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh
lima miliar Rupiah), masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).--------------Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut
diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada
saya, Notaris dan/atau Nona SITI MUKAROMAH, Pegawai
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Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan ----kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk -yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----memperoleh penerimaan pemberitahuan tersebut dan -untuk mengajukan dan menandatangani semua --------permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -tindakan lain yang mungkin diperlukan.---------------------Para Penghadap saya, Notaris kenal.----------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI

--------------

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta
Barat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala
akta ini, dengan dihadiri oleh: -------------------1.

Nona FAUZIAH SYIFA PURWORINI, lahir di ------Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Oktober 1995 -(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ------Jakarta, Kelapa Dua Wetan, Rukun Tetangga ---006/Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Dua ---Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --------3175094510950004, Warga Negara Indonesia;-----

2.

Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada -tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu -sembilan ratus sembilan puluh empat), --------
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Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ------Kabupaten Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor -37, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, -----Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun ------Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3216065201940024, Warga Negara Indonesia, ---untuk sementara berada di Jakarta.-----------keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. ------Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan --dipahami isinya oleh para penghadap, saksi-saksi -dan saya, Notaris, maka akta ini segera dibubuhi -paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. --Dilangsungkan dengan sebelas perubahan, yaitu ----karena sebelas penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan. ------------------------------------------ Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----sempurna. ----------------------------------------- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ---Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)
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