PT. JAYA PARI STEEL TBK
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RAPAT
yaitu:
Hari/Tanggal
:
Waktu Penyelenggaraan :
Tempat
:
I.

Rabu,26 September 2018,
10.45 - 16.01WIB
Shangri-La Hotel
Jl. Mayjend. Soengkono 120, Surabaya.

Agenda RAPAT yaitu:
• Persetujuan atas rencana penggabungan usaha (“Merger”) Perseroan selaku Perusahaan
Yang Menggabungkan Diri ke dalam PT Gunawan Dian Jaya Steel Tbk (“GDST”) selaku
Perusahaan Yang Menerima Penggabungan, termasuk persetujuan atas Rancangan
Merger dan Akta Merger serta pelaksanaan pembelian saham yang dimiliki oleh para
pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Merger, dengan ketentuan bahwa
rencana Merger hanya dapat dijalankan apabila saham-saham yang wajib dibeli oleh
Perseroan dan GDST dari pemegang saham Perseroan dan GDST yang menyatakan
kehendaknya untuk menjual sahamnya (“Pemegang Saham Yang Menyatakan Kehendak”)
tidak melebihi nilai sebagai berikut:
• sebesar 2,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah
18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, di mana pembelian
saham akan dilakukan dengan harga Rp 381 (tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) per
saham; dan
• sebesar 1,8% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh GDST atau sejumlah
147.600.000 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham, di mana
pembelian saham akan dilakukan dengan harga Rp 275 (dua ratus tujuh puluh lima
Rupiah) per saham
(“Nilai Maksimum Pembelian Saham”).
• Persetujuan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumendokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk
notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

II.

Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RAPAT
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
: Bapak Gwie Gunadi Gunawan
Komisaris Independen : Bapak Hendar Wirawan
Direksi:
Direktur Utama
Direktur

:
:

Bapak Gwie Gunato Gunawan
Bapak Yurnalis Ilyas

Direktur

:

Bapak Hadi Sutjipto

III. RAPAT telah dihadiri oleh 671.035.400 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara
dengan 89,47% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
IV. Dalam RAPAT para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RAPAT.
V.

Pada agenda pertama RAPAT terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan, sedangkan pada agenda kedua RAPAT tidak terdapat pertanyaan atau pendapat
dari para pemegang saham atau kuasanya.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RAPAT adalah sebagai berikut:
• Keputusan RAPAT dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
• Pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham yang tidak setuju mengajukan
secara tertulis ketidaksetujuannya atas agenda RAPAT.
V.

Hasil pemungutan suara untuk agenda RAPAT:
Agenda
RAPAT

Setuju

Tidak setuju

Abstain

Agenda ke-1
dan 2

652.285.400
saham atau
86,97%

18.750.000
saham atau
2,5%

0

VI. Keputusan RAPAT adalah sebagai berikut:
• Menyetujui penggabungan usaha (“Merger”) Perseroan selaku Perusahaan Yang
Menggabungkan Diri ke dalam PT Gunawan Dian Jaya Steel Tbk (“GDST”) (selaku
Perusahaan Yang Menerima Penggabungan), termasuk persetujuan atas Rancangan
Merger dan Akta Merger serta pelaksanaan pembelian 18.750.000 saham yang dimiliki oleh
para pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana Merger.
• Persetujuan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumendokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk
notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Surabaya, 28 September 2018

PT Jaya Pari Steel Tbk.
Direksi

