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BERITA ACARA 

 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk 

   Nomor: 42 32 

Pada hari ini, Senin, tanggal 22-11-2021 (dua puluh – 

dua November dua ribu dua puluh satu), -------------- 

pukul 09.30’ (sembilan lewat tiga puluh menit) ------ 

Bagian Barat Waktu Indonesia, -----------------------

saya, MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di --- 

Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri -- 

oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan- 

akan disebut pada bagian akhir akta ini, atas ------- 

permintaan Direksi PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk, -----

berkedudukan di Jakarta Pusat (dahulu bernama -------

PT MITRA ANUGRAH INVESTAMA), Gedung Jakarta Design -- 

Center Lantai 2SR 07, Jalan Gatot Subroto Kaveling -- 

53, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, yang 

Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia, tertanggal 14-5-2013 (empat belas 

Mei dua ribu tiga belas) nomor 39, Tambahan nomor --- 

38616; ---------------------------------------------- 

perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ------- 

- akta tertanggal 9-8-2012 (sembilan Agustus dua ribu 

dua belas) nomor 2, dibuat di hadapan CHILMIYATI ----

RUFAIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -

yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MITRA -----

ANUGRAH INVESTAMA, tertanggal 30-8-2012 (tiga puluh –
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Agustus dua ribu dua belas) nomor -------------------

AHU-AH.01.10-31619; --------------------------------- 

- akta tertanggal 12-9-2012 (dua belas September dua- 

ribu dua belas) nomor 2, dibuat di hadapan CHILMIYATI 

RUFAIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -

yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MITRA -----

ANUGRAH INVESTAMA, tertanggal 19-9-2012 (sembilan ---

belas September dua ribu dua belas) nomor -----------

AHU-AH.01.10-34026; --------------------------------- 

- akta tertanggal 15-3-2013 (lima belas Maret dua --- 

ribu tiga belas) nomor 6, dibuat di hadapan ---------

CHILMIYATI RUFAIDA, Sarjana Hukum, Notaris di -------

Kabupaten Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- 

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan- 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- 

Indonesia, tertanggal 7-5-2013 (tujuh Mei dua ribu -- 

tiga belas) nomor AHU-24702.AH.01.02.Tahun 2013; ---- 

- akta tertanggal 3-9-2013 (tiga September dua ribu - 

tiga belas) nomor 1, dibuat di hadapan CHILMIYATI --- 

RUFAIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -

yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PANCA -----

ANUGRAH WISESA, tertanggal 11-9-2013 (sebelas ------- 

September dua ribu tiga belas) nomor ----------------
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AHU-AH.01.10-37998; --------------------------------- 

- akta tertanggal 12-9-2013 (dua belas September dua- 

ribu tiga belas) nomor 2, dibuat di hadapan --------- 

CHILMIYATI RUFAIDA, Sarjana Hukum, Notaris di ------- 

Kabupaten Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- 

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PANCA -----

ANUGRAH WISESA, tertanggal 24-9-2013 (dua puluh empat 

September dua ribu tiga belas) nomor ----------------

AHU-AH.01.10-39732; --------------------------------- 

- akta tertanggal 4-6-2014 (empat Juni dua ribu empat 

belas) nomor 4, dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFAIDA, 

Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah 

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - 

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- 

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------- 

Perubahan Anggaran Dasar PT PANCA ANUGRAH WISESA, --- 

tertanggal 6-6-2014 (enam Juni dua ribu empat belas)- 

nomor AHU-02735.40.21.2014 dan surat Penerimaan ----- 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PANCA ----- 

ANUGRAH WISESA, tertanggal 6-6-2014 (enam Juni dua -- 

ribu empat belas) nomor AHU-12343.40.22.2014; ------- 

- akta tertanggal 2-8-2018 (dua Agustus dua ribu ----

delapan belas) nomor 06, dibuat di hadapan ---------- 

MICHAEL, Sarjana Hukum, Sarjana Teknik, Magister ----

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --

Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh ---------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------------

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari -------
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surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------

Perseroan PT PANCA ANUGRAH WISESA, tertanggal -------

2-8-2018 (dua Agustus dua ribu delapan belas) nomor -

AHU-AH.01.03-0228317; ------------------------------- 

- akta tertanggal 3-8-2020 (tiga Agustus dua ribu dua 

puluh) nomor 09, dibuat di hadapan MICHAEL, Sarjana -

Hukum, Sarjana Teknik, Magister Kenotariatan, Notaris 

di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah ------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 

surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia, tertanggal 4-8-2020 (empat ------

Agustus dua ribu dua puluh) nomor -------------------

AHU-0053170.AH.01.02.TAHUN 2020 serta telah diterima- 

dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------

Perseroan PT PANCA ANUGRAH WISESA, tertanggal -------

4-8-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor ---

AHU-AH.01.03-0324448; ------------------------------- 

- akta tertanggal 25-9-2020 (dua puluh lima September  

dua ribu dua puluh) nomor 67, dibuat di hadapan -----

MICHAEL, Sarjana Hukum, Sarjana Teknik, Magister ----

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --

Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

tertanggal 26-9-2020 (dua puluh enam September dua -- 

ribu dua puluh) nomor AHU-0066480.AH.01.02.TAHUN 2020 
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serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian --- 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- 

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT PANCA ----- 

ANUGRAH WISESA, tertanggal 26-9-2020 (dua puluh enam-

September dua ribu dua puluh) nomor -----------------

AHU-AH.01.03-0391291 dan surat Penerimaan -----------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PANCA ----- 

ANUGRAH WISESA, tertanggal 26-9-2020 (dua puluh enam-

September dua ribu dua puluh) nomor -----------------

AHU-AH.01.03-0391292; -------------------------------  

- akta tertanggal 22-12-2020 (dua puluh dua Desember- 

dua ribu dua puluh) nomor 94, dibuat di hadapan saya, 

Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua -- 

ribu dua puluh) nomor AHU-0085900.AH.01.02.TAHUN 2020 

serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian --- 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- 

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT PANCA ----- 

ANUGRAH WISESA Tbk, tertanggal 23-12-2020 (dua puluh- 

tiga Desember dua ribu dua puluh) nomor -------------

AHU-AH.01.03-0423571 dan surat Penerimaan -----------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PANCA ----- 

ANUGRAH WISESA Tbk, tertanggal 23-12-2020 (dua puluh- 

tiga Desember dua ribu dua puluh) nomor ------------- 

AHU-AH.01.03-0423572; ------------------------------- 
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- akta tertanggal 16-7-2021 (enam belas Juli dua ribu 

dua puluh satu) nomor 32, dibuat di hadapan ELIZABETH 

KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, 

Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima dan ------

dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- 

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---

PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk, tertanggal 30-7-2021 --- 

(tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu) nomor -----

AHU-AH.01.03-0433379 (selanjutnya disebut Perseroan), 

berada di Grand Kemang Jakarta, Jalan Kemang Raya ---

2H, Jakarta Selatan, 12730, untuk membuat berita ---- 

acara mengenai semua hal yang dibicarakan dan ------- 

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -- 

Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, pukul --

dan tempat tersebut (selanjutnya disebut Rapat). ---- 

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan- 

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi 

sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta ini:-  

1. Tuan DENNIS RAHARDJA, lahir di Braunschweig, pada- 

tanggal 16-2-1976 (enam belas Februari seribu -------

sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara ------

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- 

Permata Hijau Blok I/2 nomor 23, Rukun Tetangga 001,- 

Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan --

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda 

Penduduk nomor 3174051602760006); -------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------

a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;- 

b. selaku pemegang 500 (lima ratus) saham dalam ----- 
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Perseroan. ------------------------------------------  

2. Tuan ANDRY MULYONO, lahir di Semarang, pada ------ 

tanggal 13-6-1978 (tiga belas Juni seribu sembilan -- 

ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, - 

partikelir, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Batu 

Ceper Indah, Jalan Zamrud Raya Blok N nomor 2, Rukun- 

Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Batuceper, - 

Kecamatan Batuceper (pemegang Kartu Tanda Penduduk -- 

nomor 3671031306780003), untuk sementara berada di -- 

Jakarta; --------------------------------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - 

jabatannya selaku Direktur Perseroan. --------------- 

3. Tuan STEPHEN SARDJONO, lahir di Jakarta, pada ---- 

tanggal 27-5-1973 (dua puluh tujuh Mei seribu ------- 

sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ------ 

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- 

Jalan Gedung Hijau VIII nomor 9, Rukun Tetangga 003,- 

Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan – 

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda 

Penduduk nomor 3174052705730007); -------------------  

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - 

jabatannya selaku Direktur Perseroan. --------------- 

4. Tuan KEVIN RAHARDJA, lahir di Jakarta, pada ------ 

tanggal 31-5-1978 (tiga puluh satu Mei seribu ------- 

sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara --- 

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- 

Apartemen Pakubuwono Residence Sandalwood 22 E, Jalan 

P, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan --- 

Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ---

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
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3174073105780003); ---------------------------------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan;  

b. dalam jabatannya selaku Direktur PT TRIJAYA ------

WISESA MAKMUR, demikian sah mewakili Direksi dan ---- 

bertindak atas nama PT TRIJAYA WISESA MAKMUR, ------- 

berkedudukan di Jakarta Pusat, Jakarta Design Center- 

Lantai 2 SR 01, Jalan Gatot Subroto Kaveling 53, ----

Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang; -------- 

PT TRIJAYA WISESA MAKMUR tersebut, dalam hal ini ----

diwakili selaku pemegang 1.499.999.500 (satu miliar –

empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ---

ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus) saham- 

dalam Perseroan. ------------------------------------   

5. Nyonya SRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal- 

5-6-1969 (lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh- 

sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir, ------ 

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sunter Hijau X -–

Blok M 4 nomor 4, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga --- 

010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,- 

Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --

3172024506690017); ---------------------------------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - 

jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -------------- 

6. Nona LELY ISKANDAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 

2-7-1967 (dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh – 

tujuh), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat 

tinggal di Jakarta, Jalan Kebun Jeruk XIII nomor 6, - 

Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Taman-

Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat (pemegang - 
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Kartu Tanda Penduduk nomor 3173034207670003); ------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - 

jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. --- 

7. Nona MANGESTY DWIANTY LOUISA, lahir di Jakarta, -- 

pada tanggal 7-5-1986 (tujuh Mei seribu sembilan ---- 

ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, --

partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- 

Tambak II Blok C nomor 38, Rukun Tetangga 007, Rukun- 

Warga 005, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, - 

Jakarta Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --

3171064705860002); ---------------------------------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ------- 

berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM - 

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk -- 

(“PERSEROAN”), yang dibuat secara dibawah tangan, ---

tertanggal 22-11-2021 (dua puluh dua November dua --- 

ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, dilekatkan -- 

pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan DJOKO -- 

RAHARDJO, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-3-1959 -- 

(sembilan belas Maret seribu sembilan ratus lima ---- 

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir,- 

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tambak II Blok C- 

nomor 38, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, ------

Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta ----

Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------- 

3171061903590001), yang dalam hal ini diwakili dalam- 

jabatannya selaku Direktur Utama PT ORIGINATION ----- 

MULTI INDONESIA, demikian sah mewakili Direksi dan -- 

bertindak atas nama PT ORIGINATION MULTI INDONESIA, -

berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Apartemen ----- 



 

10 

Cityloft Sudirman Lantai 15 Unit 21, Jalan Kyai Haji- 

Mas Mansyur Kaveling 121, Rukun Tetangga 013, Rukun - 

Warga 011; ------------------------------------------ 

PT ORIGINATION MULTI INDONESIA tersebut, dalam hal -- 

ini diwakili selaku pemegang 63.666.400 (enam puluh – 

tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ----- 

ratus) saham dalam Perseroan. ----------------------- 

8. Nona AINI WULANSARI, lahir di Kuningan, pada -----

tanggal 22-5-1999 (dua puluh dua Mei seribu sembilan- 

ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara -------- 

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- 

Kalibata Utara V, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga --- 

002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta- 

Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------

3174086205991001); ---------------------------------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------

a. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- 

TAHUNAN PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk (“PERSEROAN”) ---

TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 yang dibuat secara dibawah - 

tangan, tertanggal 22-11-2021 (dua puluh dua November 

dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, ---------

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -- 

Tuan SUBIANTO IRAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal-  

10-2-1965 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus --- 

enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, 

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Keutamaan Dalam – 

nomor 34.B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, ---- 

Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------

3173031002650005); ---------------------------------- 
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Tuan SUBIANTO IRAWAN tersebut, dalam hal ini diwakili 

selaku pemegang 3.100 (tiga ribu seratus) saham dalam 

Perseroan; ------------------------------------------ 

b. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- 

TAHUNAN PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk (“PERSEROAN”) --- 

TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 yang dibuat secara dibawah - 

tangan, tertanggal 22-11-2021 (dua puluh dua November 

dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, --------- 

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -- 

Nyonya TAN MEILIANTY, lahir di Jakarta, pada tanggal- 

1-5-1964 (satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh - 

empat), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat 

tinggal di Jakarta, Jalan Gelong Baru Tengah nomor -- 

31, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan -- 

Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat -- 

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------

3173024105640005); ---------------------------------- 

Nyonya TAN MEILIANTY tersebut, dalam hal ini diwakili 

selaku pemegang 400 (empat seratus) saham dalam ----- 

Perseroan; ------------------------------------------ 

c. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- 

TAHUNAN PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk (“PERSEROAN”) --- 

TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 yang dibuat secara dibawah - 

tangan, tertanggal 22-11-2021 (dua puluh dua November 

dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup, --------- 

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --

Nona SANDRA REGINA WINATA T (singkatan tidak -------- 

diketahui kepanjangannya), lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 11-10-1957 (sebelas Oktober seribu sembilan - 

ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---- 
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partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pasar 

Timur nomor 47, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004,- 

Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta- 

Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------- 

3175035110570010); ---------------------------------- 

Nona SANDRA REGINA WINATA T (singkatan tidak -------- 

diketahui kepanjangannya) tersebut, dalam hal ini --- 

diwakili selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam --

Perseroan. ------------------------------------------ 

9. Tuan SURJA RAHARDJA, lahir di Jakarta, pada ------

tanggal 30-10-1944 (tiga puluh Oktober seribu ------- 

sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara ----- 

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- 

Jalan Pakubuwono VI/72 Signature 88 C, Rukun Tetangga 

003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan ---

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda 

Penduduk nomor 3174073010440001); ------------------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku- 

undangan Perseroan. --------------------------------- 

Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada --- 

saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---

lainnya. -------------------------------------------- 

Bahwa jalannya Rapat adalah sebagai berikut: --------  

Pembawa Acara: -------------------------------------- 

Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang ---

kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemegang saham dan --- 

kuasa pemegang saham Perseroan serta para undangan, - 

pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PANCA 

ANUGRAH WISESA Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) -- 

yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal -–
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22-11-2021 (dua puluh dua November dua ribu dua puluh 

satu). ----------------------------------------------

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --------- 

selanjutnya disebut Rapat. --------------------------  

Selanjutnya kami perkenalkan anggota Direksi dan ----

Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini- 

adalah sebagai berikut:------------------------------ 

Direksi: --------------------------------------------  

- Direktur Utama      : Bapak DENNIS RAHARDJA; ------ 

- Direktur            : Bapak ANDRY MULYONO; -------- 

- Direktur            : Bapak STEPHEN SARDJONO. ----- 

Dewan Komisaris: ------------------------------------  

- Komisaris Utama     : Bapak KEVIN RAHARDJA; ------- 

- Komisaris           : Nyonya SRI RAHAYU; ---------- 

- Komisaris Independen: Nona LELY ISKANDAR. --------- 

Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir juga 

di antara kita: ------------------------------------- 

- Bapak/Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik --- 

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG dan ALI; -------- 

- Direksi dari Biro Administrasi Efek PT BIMA ------- 

REGISTRA atau yang mewakili; ------------------------  

- Bapak MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku ----- 

Notaris. -------------------------------------------- 

Guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran ---- 

Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 ayat 1, Pasal- 

14 ayat 1, Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 Peraturan --- 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang- 

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK 15), --- 

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai ---
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berikut: -------------------------------------------- 

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- 

(dahulu Bapepam-LK) (selanjutnya disebut OJK) dan --- 

Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut Bursa Efek) 

mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat ----

tertanggal 9-8-2021 (sembilan Agustus dua ribu dua -- 

puluh satu) nomor 01/PAW/MGLV/VIII/2021. ------------  

2. Memberitahukan kepada OJK dan Bursa Efek mengenai- 

ralat pemberitahuan perubahan dan tambahan mata acara 

Rapat melalui surat tertanggal 16-8-2021 (enam belas- 

Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor -------------- 

02/PAW/MGLV/VIII/2021. ------------------------------ 

3. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 18-8-2021- 

(delapan belas Agustus dua ribu dua puluh satu), yang 

dimuat pada situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ----- 

INDONESIA (Penyedia elektronik RUPS atau selanjutnya- 

disingkat Penyedia e-RUPS), situs web Bursa Efek dan- 

pada situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan- 

bahasa Inggris. ------------------------------------- 

4. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 2-9-2021- 

(dua September dua ribu dua puluh satu), yang dimuat- 

pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek- 

dan pada situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia- 

dan bahasa Inggris. --------------------------------- 

5. Melakukan Pengumuman Penundaan Rapat pada tanggal- 

22-9-2021 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh 

satu), yang dimuat pada situs web Penyedia e-RUPS, -- 

situs web Bursa Efek dan pada situs web Perseroan, -- 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. ---------- 

6. Melakukan Pemanggilan Ulang Rapat pada tanggal ---
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29-10-2021 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua - 

puluh satu), yang dimuat pada situs web Penyedia ----

e-RUPS, situs web Bursa Efek dan pada situs web ----- 

Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak KEVIN RAHARDJA, 

selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --- 

Dewan Komisaris untuk membuka Rapat. ---------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima ----

kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian - 

dalam acara Rapat pada hari ini. Sesuai dengan -------- 

ketentuan Pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan 

Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat dipimpin oleh seorang -- 

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ------ 

Komisaris Perseroan, maka saya, KEVIN RAHARDJA, selaku- 

anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk, akan - 

memimpin Rapat ini. -----------------------------------  

Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan- 

Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Senin, tanggal -- 

22-11-2021 (dua puluh dua November dua ribu dua puluh 

satu), saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul - 

09.57’ (sembilan lewat lima puluh tujuh menit) Bagian 

Barat Waktu Indonesia. ------------------------------ 

Sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, saya ---

persilahkan Pembawa Acara untuk membacakan ----------

pokok-pokok tata tertib Rapat, kondisi umum Perseroan 

secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme --------- 

pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat, dan -

tata cara penggunaan hak pemegang saham mengajukan --

pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat. ----------- 
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----------------- TATA TERTIB RAPAT ----------------- 

Pembawa Acara: -------------------------------------- 

Terima kasih Bapak KEVIN. Dengan ini kami sampaikan -- 

Tata Tertib Rapat ini adalah sebagai berikut: -------- 

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa ------

Indonesia. ------------------------------------------ 

2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada -------- 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar --- 

Perseroan dan POJK 15. ------------------------------ 

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 35 Anggaran- 

Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK 15, --- 

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -

yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -------  

4. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau- 

kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan -------- 

kewenangannya hadir dalam Rapat. -------------------- 

5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham- 

Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat --- 

maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang ---

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -------- 

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan --- 

Ulang Rapat, yaitu pada tanggal 28-10-2021 (dua puluh 

delapan Oktober dua ribu dua puluh satu) sampai ----- 

dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia ----- 

Barat. ---------------------------------------------- 

6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --- 

yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai - 

hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara - 

dalam Rapat. ----------------------------------------- 

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf a -- 
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Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a- 

POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan apabila dalam ---- 

Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----- 

jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau --- 

diwakili. ------------------------------------------- 

8. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan --- 

kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini --- 

terkait pandemi Coronavirus Disease 2019 (dua ribu -- 

sembilan belas) (selanjutnya disebut COVID-19), serta 

kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan --------- 

pengendalian COVID-19 yang berlaku, maka dengan ini - 

Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham --- 

atau kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam - 

Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol ------

keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat ----- 

Rapat, sebagai berikut: ----------------------------- 

a. Pada saat kedatangan wajib menyerahkan Surat ----- 

Keterangan Uji Tes Rapid Antigen/Tes Swab Polymerase- 

Chain Reaction (selanjutnya disebut PCR) COVID-19 ---

yang tertera Quick Response (QR) code atas nama ----- 

dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter -- 

rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 

1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid- 

Antigen) dan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat ---- 

(untuk Tes Swab PCR); ------------------------------- 

b. Menggunakan masker dengan benar selama berada di - 

tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung; ---------- 

c. Mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer sebelum- 

masuk ke dalam tempat Rapat; ------------------------ 

d. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5º C ----
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(tiga puluh tujuh koma lima derajat Celsius) berdasarkan 

pemeriksaan Perseroan; --------------------------------- 

e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan 

petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat; -- 

f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan -- 

kebijakan physical distancing di tempat Rapat, baik - 

sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai; ------- 

g. Pemegang saham/kuasa yang sedang sakit, meskipun - 

suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak ---- 

diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat; ---------- 

h. Pemegang saham/kuasa yang batuk-batuk maupun ----- 

bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat- 

untuk meninggalkan tempat Rapat; -------------------- 

i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka ----------- 

pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus- 

COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan --- 

minuman, souvenir dan Laporan Tahunan dalam bentuk -- 

fisik kepada pemegang saham/kuasa yang hadir dalam -- 

Rapat. ---------------------------------------------- 

Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ----  

------- KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT ------- 

Pembawa Acara: -------------------------------------- 

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -

pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 

3 huruf a POJK 15, sebelum acara dimulai, terlebih --

dahulu kami akan menjelaskan kondisi umum Perseroan -

secara singkat. -------------------------------------  

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas- 

segala berkah-Nya sehingga Perseroan berhasil melalui 

tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang merupakan tahun- 
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yang penuh tantangan bagi Perseroan dimana terjadi --

perlambatan ekonomi bisnis ditengah ketidakpastian -- 

penyebaran akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, -

Perseroan mampu bertahan dengan sinergi yang luar ---

biasa dalam menjalankan strategi bisnis terdepan, ---

adapun hal ini akan disampaikan dalam Laporan Tahunan 

Perseroan yang akan disampaikan oleh Direksi --------

Perseroan dalam Rapat ini. Perseroan optimis dapat --

terus mencapai kinerja yang bertumbuh secara --------

berkelanjutan yang didukung dengan kondisi ----------

perekonomian yang stabil dan terjaga serta kebijakan-

pemerintah yang lebih akomodatif terhadap iklim -----

investasi pada sektor kegiatan usaha Perseroan. ----- 

Demikianlah sekilas tentang kondisi umum Perseroan. - 

------------------ MATA ACARA RAPAT ----------------- 

Pembawa Acara: -------------------------------------- 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf b POJK-

15, mata acara Rapat hari ini sebagaimana dimuat ----

dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut: ----- 

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk -  

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ---- 

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang –  

didalamnya terdiri dari: ---------------------------- 

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi  

dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan- 

Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- 

puluh); --------------------------------------------- 

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta ----- 

perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir- 
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pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua 

ribu dua puluh), serta pemberian dan pembebasan serta 

pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada ---

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan 

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --

mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada -- 

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu 

dua puluh). ----------------------------------------- 

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang-  

berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu --- 

Desember dua ribu dua puluh). ------------------------ 

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya --- 

bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---- 

Perseroan. ------------------------------------------ 

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ---- 

laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----  

berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---  

Desember dua ribu dua puluh satu). ------------------ 

5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan --------

Komisaris Perseroan. -------------------------------- 

6. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana ---- 

hasil Penawaran Umum. ------------------------------- 

---------- MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ---------- 

-------------- TERKAIT MATA ACARA RAPAT ------------- 

Pembawa Acara: --------------------------------------  

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --

Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --- 

1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan 

dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ---- 

memberikan suara dalam Rapat. ----------------------- 
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2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----------

mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang 

saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 -- 

(satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya ---- 

dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap --- 

telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau ----- 

diwakilinya. ---------------------------------------- 

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran - 

Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, -------- 

keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila ----- 

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila 

tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai- 

ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ---- 

Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, ------ 

keputusan mata acara Rapat pertama sampai dengan mata 

acara Rapat keenam dapat diambil berdasarkan --------

pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan mata --- 

acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat -- 

keenam adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2- 

(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -

suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat. --------- 

4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara ---- 

sebagai berikut: -------------------------------------- 

a. pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara --- 

fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain- 

diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan; ----- 

b. apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir -- 

secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada 

saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap- 

memberi suara setuju; ------------------------------- 
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c. pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir - 

secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara 

(abstain), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama -

dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang -- 

mengeluarkan suara dalam Rapat; ----------------------- 

d. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung 

di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu 

Live Broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan - 

suara melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs- 

akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat. Sistem ------- 

electronic vote results yang disediakan oleh Penyedia --

e-RUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah ----- 

pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan ---------- 

perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data --- 

perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput ---- 

secara manual; ----------------------------------------- 

e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju- 

sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap- 

ditolak. -------------------------------------------- 

Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan -------

keputusan terkait mata acara Rapat. -----------------   

------ TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM ------

------ MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT ------ 

Pembawa Acara: -------------------------------------- 

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ------- 

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat - 

adalah sebagai berikut: ----------------------------- 

1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan- 

untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran- 

dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, -- 
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pendapat, usul atau saran tersebut haruslah berhubungan 

dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. ------ 

2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran ---- 

dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: ------- 

a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------

pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan 

mata acara Rapat; ----------------------------------- 

b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------

pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) --

menit; ---------------------------------------------- 

c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --

kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan ---

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran --

dengan cara mengangkat tangan, mengisi, -------------

menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir ---

tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama ----

pemegang saham, alamat dan jumlah saham yang dimiliki 

atau diwakili. Selanjutnya Petugas akan menyerahkan -

formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada -

Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian ----

diserahkan kepada Pimpinan Rapat; ------------------- 

d. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem ----

elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui - 

sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS 

dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic- 

Opinions” yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di 

aplikasi eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak pemegang -

saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan- 

dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dapat ---- 

dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan 
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Rapat. ---------------------------------------------- 

3. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -  

jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---  

dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --  

pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau --------  

tanggapan. ------------------------------------------ 

Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak ---- 

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau - 

pendapat dalam Rapat. Selanjutnya kami mempersilahkan 

Bapak KEVIN RAHARDJA, selaku Pimpinan Rapat untuk --- 

kembali melanjutkan jalannya Rapat. ----------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Baiklah, sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, 

maka saya mohon bantuan kepada Bapak MIKI ----------- 

TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku Notaris, yang akan 

membuat Berita Acara Rapat yang terjadi pada hari ---

ini, untuk menghitung apakah para pemegang saham atau 

kuasanya yang hadir dalam Rapat ini sudah mencapai --

kuorum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar -

Perseroan dan POJK 15. ------------------------------  

Notaris: --------------------------------------------  

Selamat pagi hadirin yang terhormat, saya, MIKI -----

TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku Notaris, dengan --

ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar ---

hadir para pemegang saham, tercatat jumlah saham yang 

hadir atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak --------

1.563.670.000 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga 

juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham, yang -------

merupakan 82,30% (delapan puluh dua koma tiga nol --- 

persen) dari sebanyak 1.900.000.000 (satu miliar ----
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sembilan ratus juta) saham yang telah dikeluarkan ---

oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah ---

sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan -

dan POJK 15. ---------------------------------------- 

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------- 

Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran ----- 

untuk Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang ---- 

dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ---

POJK 15, maka Rapat ini adalah sah dan berhak ------- 

mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -------- 

----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI ----------- 

------- PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT --------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ---- 

pembahasan mata acara Rapat yang pertama, yaitu: ---- 

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ---- 

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ---- 

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang - 

didalamnya terdiri dari: ---------------------------- 

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi  

dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan- 

Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---

puluh); --------------------------------------------- 

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -------  

perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir --  

pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua  

ribu dua puluh) serta pemberian dan pembebasan serta –  
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pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada -----  

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan –  

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ----  

mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada ----  

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ----  

ribu dua puluh). ------------------------------------- 

Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang pertama- 

berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang --------- 

dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan -- 

mata acara Rapat yang pertama akan diawali oleh Bapak 

DENNIS RAHARDJA, selaku Direktur Utama Perseroan. ---   

Kepada Bapak DENNIS RAHARDJA, kami persilahkan. ----- 

Direktur Utama (Tuan DENNIS RAHARDJA): -------------- 

Terima kasih Bapak KEVIN. --------------------------- 

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, --

kami menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua- 

Pemangku Kepentingan. Pada tahun 2020 (dua ribu dua - 

puluh) dimana seluruh dunia dilanda dengan pandemi --

COVID-19. Perseroan berhasil mencatatkan laba usaha -

sebesar Rp 2,706 M (dua koma tujuh ratus enam miliar- 

Rupiah) dibandingkan tahun lalu 2019 (dua ribu ------ 

sembilan belas) sebesar Rp 437 juta (empat ratus tiga 

puluh tujuh juta Rupiah) meningkat 472,6% (empat ---- 

ratus tujuh puluh dua koma enam persen). Hal ini ---- 

memberikan harapan pada Perseroan untuk menjadi lebih 

baik dan mengembangkan usaha Perseroan. -------------  

Perseroan baru melakukan Initial Public Offering ---- 

(selanjutnya disebut IPO) pada tanggal 8-6-2021 -----

(delapan Juni dua ribu dua puluh satu) sebesar ------

400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham atau ---- 
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sebesar 21,05% (dua puluh satu koma nol lima persen)- 

dari kepemilikan saham Perseroan. Dari IPO tersebut -

Perseroan mendapatkan dana sebesar Rp 54 M (lima ---- 

puluh empat miliar Rupiah). Dengan melakukan IPO ini- 

membawa harapan untuk memperbesar rencana bisnis ----

Perseroan dengan membuka showroom baru, dan menambah- 

modal kerja Perseroan untuk memasarkan produk dan --- 

pembelian persediaan barang. ------------------------ 

Kinerja dan Target Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua 

puluh satu). ---------------------------------------- 

Dalam pendapatan usaha Perseroan berhasil membukukan- 

pendapatan sebesar Rp 61,162 M (enam puluh satu koma- 

seratus enam puluh dua miliar Rupiah) mengalami ----- 

peningkatan sebesar Rp 13,693 M (tiga belas koma enam 

ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) atau ------- 

sebesar 25,58% (dua puluh lima koma lima delapan ---- 

persen) dari hasil pendapatan tahun 2019 (dua ribu -- 

sembilan belas). Dari sisi aset Perseroan mengalami - 

peningkatan sebesar Rp 82,241 M (delapan puluh dua --

koma dua ratus empat puluh satu miliar Rupiah) ------ 

meningkat menjadi 40,53% (empat puluh koma lima tiga- 

persen) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ---

hanya Rp 58,522 M (lima puluh delapan koma lima ----- 

ratus dua puluh dua miliar Rupiah). Dari segi ekuitas 

Perseroan meningkat menjadi Rp 34,558 M (tiga puluh - 

empat koma lima ratus lima puluh delapan miliar ----- 

Rupiah) meningkat menjadi 806,74% (delapan ratus enam 

koma tujuh empat persen) dikarenakan adanya --------- 

penambahan modal disetor. ---------------------------  

Target usaha Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua 
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puluh satu) telah Perseroan tetapkan sebagai acuan -- 

bagi Perseroan untuk terus bergerak mewujudkan bisnis 

usaha yang terus berkelanjutan. Dengan adanya target- 

ini, diharapkan dapat memacu komitmen dan semangat --

para insan Perseroan untuk meningkatkan kinerja demi- 

tercapainya target tersebut. Perseroan telah -------- 

menargetkan pencapaian target pendapatan sebesar ----

Rp 75,1 M (tujuh puluh lima koma satu miliar Rupiah).  

Kendala dan Tantangan. ------------------------------  

Pandemi COVID-19 menyebabkan kendala sekaligus ------ 

tantangan pada sektor bisnis di dunia tanpa ---------

terkecuali dialami juga oleh Perseroan. Penjualan ---

produk-produk milik Perseroan merupakan tantangan ---

terberat Perseroan sejak awal listing. --------------

Pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat akibat ---- 

pandemi, membuat masyarakat semakin sering untuk ----

menghabiskan waktu di rumah. Hal tersebut tentunya --

membuat orang-orang menyadari pentingnya kenyamanan -

tempat tinggal mereka. ------------------------------ 

Dengan semangat kebersamaan, Perseroan membuktikan --

walaupun Pandemi COVID-19, Perseroan dapat melalui -- 

tantangan ini dan mendapatkan peningkatan penjualan - 

sebesar 29% (dua puluh sembilan persen). Salah ------ 

satunya dikarenakan produk baru Perseroan. Perseroan- 

melihat peluang bisnis dengan membuka Showroom di --- 

kota-kota besar akan berdampak positif bagi Perseroan 

secara jangka panjang. Pembukaan Showroom diharapkan- 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengenalan --- 

produk Perseroan. -----------------------------------  

Prospek Usaha. -------------------------------------- 
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Perseroan berhasil membukukan pendapatan yang -------

relatif stabil pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).- 

Untuk merealisasikan performa yang lebih baik di ----

tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan ----- 

berada dalam tahap persiapan dari segi penambahan --- 

showroom dan meluaskan saluran distribusi. Selain --- 

itu, dengan penerapan strategi-strategi tersebut, --- 

Perseroan akan memiliki potensi yang sangat besar --- 

untuk menggarap pangsa pasar yang lebih besar di ---- 

Indonesia di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu,- 

Perseroan yakin dengan studi perkiraan kondisi ------ 

ekonomi di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang- 

optimis, Perseroan akan dapat membukukan penjualan --

yang jauh lebih baik dibanding tahun 2020 (dua ribu - 

dua puluh). Salah satu kontribusi pendapatan terbesar 

Perseroan merupakan proyek-proyek dari apartemen dan- 

perhotelan. Oleh karena itu, kedua proyek tersebut di 

Indonesia bisa dihubungkan dengan kinerja penjualan - 

mebel, terutama untuk built-in furniture. ----------- 

Sebagai perusahaan yang menargetkan -----------------

High-Net-Worth-Individual (HNWI), Perseroan akan ---- 

mendapatkan banyak peluang untuk mengunci penjualan - 

dari proyek-proyek apartemen dan perhotelan. Untuk -- 

mengunci penjualan-penjualan tersebut, Perseroan ---- 

harus siap memasarkan produk-produk mereka baik di -- 

Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya melalui --- 

showroom dan showunit baru. Dengan itu, Perseroan --- 

dapat menguatkan sisi marketing Perseroan untuk ----- 

menjual produk yang dibawa secara maksimal kepada --- 

klien-klien berpotensial. Selain itu, Perseroan ----- 
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menyiapkan modal kerja yang cukup untuk menangani --- 

gencarnya permintaan terhadap furniture-furniture --- 

Perseroan. Modal kerja tersebut akan sangat membantu- 

Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional ---- 

sehari-hari untuk mencapai misi Perseroan dalam ----- 

memberikan klien “quality-service” yang sangat ------ 

mengesankan. ----------------------------------------  

Komposisi Direksi. ---------------------------------- 

Sesuai dengan Akta nomor 94 tertanggal 22-12-2020 --- 

(dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh), dibuat - 

di hadapan Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana- 

Hukum, Magister Kenotariatan, susunan Direksi ------- 

Perseroan pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu -- 

Desember dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:- 

Direktur Utama  : DENNIS RAHARDJA; -----------------  

Direktur    : ANDRY MULYONO; -------------------  

Direktur    : STEPHEN SARDJONO. ---------------- 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan. ------------------- 

Implementasi Tata Kelola Perusahaan di lingkungan --- 

Perseroan sudah dilakukan dan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Perseroan memiliki Komisaris ---------- 

Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, ---- 

Komite Renumerasi dan Nominasi, Audit Intenal, dalam- 

mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi, --- 

akuntanbilitas, tanggung jawab, independensi, dan --- 

kewajaran. Di masa yang akan datang Perseroan ------- 

menerapkan Good Corporate Governance meningkatkan ---

transparansi informasi-informasi perusahaan terhadap- 

seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam 

mengambil keputusan-keputusan. ---------------------- 
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Apresiasi. ------------------------------------------ 

Segenap Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua 

pemegang saham, manajemen dan karyawan atas dedikasi- 

dalam membangun dan mewujudkan target Perseroan ----- 

menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kami --- 

akan terus bergerak menjalankan berbagai upaya, ----- 

strategi, dan rencana guna memperoleh kinerja yang -- 

jauh lebih baik. Dengan dukungan dari berbagai pihak. 

Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak KEVIN -----

RAHARDJA selaku Komisaris Utama Perseroan untuk ----- 

mewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan ----- 

laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan ---- 

Komisaris selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).  

Komisaris Utama (Tuan KEVIN RAHARDJA): -------------- 

Terima kasih Bapak DENNIS. -------------------------- 

Para pemegang saham yang terhormat, kami mengucapkan- 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya, -- 

Perseroan bisa melewati masa-masa yang sulit saat --- 

ini. Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang penuh- 

dengan tantangan, Perseroan mencatatkan kinerja yang- 

baik. Melalui laporan ini, jajaran Dewan Komisaris --

PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk menyampaikan laporan ---- 

pengawasan kami terhadap kinerja Peseroan dan ------- 

pertanggungjawaban kami atas fungsi dan peran Dewan - 

Komisaris Perseroan. -------------------------------- 

Prospek Usaha. -------------------------------------- 

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan ------

mendapatkan hasil yang baik, dimana Perseroan baru -- 

saja melakukan IPO pada tanggal 8-6-2021 (delapan --- 

Juni dua ribu dua puluh satu), hal ini memberikan --- 
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angin segar bagi Perseroan untuk mengembangkan usaha- 

Perseroan tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2020 (dua 

ribu dua puluh) industri furniture mengalami kenaikan 

sebesar 7,6% (tujuh koma enam persen) dibandingkan -- 

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar --------

USD 1,91 M (satu koma sembilan puluh satu miliar ---- 

Dolar Amerika Serikat) dari USD 1,77 M (satu koma ---

tujuh puluh tujuh miliar Dolar Amerika Serikat). ----

Hal ini juga berdampak pada meningkatnya penjualan -- 

pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). ---------------  

Semenjak pandemi terjadi, perubahan budaya dari -----

bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah. Hal ini -

meningkatkan laba Perseroan dimana banyak orang -----

membeli perabotan rumah tangga dan merenovasi rumah -

menjadi kantor kecil yang nyaman. Dari meja, kursi, -

kamar mandi, tempat tidur, lemari dan peralatan serta 

perlengkapan rumah tangga, sehingga membuat orang ---

untuk nyaman didalam rumah. ------------------------- 

Perseroan mencatatkan laba usaha sebesar ------------

Rp 2,706 M (dua koma tujuh ratus enam miliar Rupiah)- 

dibandingkan tahun lalu 2019 (dua ribu sembilan ----- 

belas) sebesar Rp 437 juta (empat ratus tiga puluh -- 

tujuh juta Rupiah) meningkat 472,6% (empat ratus ---- 

tujuh puluh dua koma enam persen). Dikarenakan ------ 

peningkatan penjualan Perseroan, Perseroan akan terus 

mengembangkan usahanya agar menjadi lebih baik di ---

masa yang akan datang. ------------------------------  

Tata Kelola Perusahaan. ----------------------------- 

Dewan Komisaris bekerja sama dengan Direksi Perseroan 

dan Komite Audit, memastikan bahwa panduan kebijakan- 
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telah dipahami, dilaksanakan, dan diikuti di seluruh- 

lini usaha Perseroan. Selain mengadakan rapat ------- 

internal, Dewan Komisaris secara berkala juga ------- 

mengadakan rapat bersama dengan para Direksi -------- 

Perseroan paling sedikit setiap 2 (dua) bulan. Dalam- 

rapat tersebut, Dewan Komisaris memberikan usulan dan 

nasihat kepada Direksi Perseroan dan apabila --------

dipandang perlu, Dewan Komisaris juga mengadakan ---- 

pertemuan lanjutan dengan Direksi atau pimpinan unit- 

bisnis terkait. Semua struktur sudah dibentuk pada -- 

bulan Desember 2020 (dua ribu dua puluh). Dimana ---- 

semua menjalankan fungsinya masing-masing dengan ---- 

baik. -----------------------------------------------  

Tata Kelola Perusahaan mengeluarkan kebijakan yang --

efisien dan bertanggung jawab dalam menjalankan -----

pengendalian internal di seluruh unit usaha ---------

Perseroan. Dalam menjawab tantangan bisnis, kami ----

menilai bahwa Direksi Perseroan telah memberikan ----

kontribusi yang optimal dalam meningkatkan kinerja --

Perseroan serta melakukan terobosan dalam mencari ---

solusi yang efektif, inovatif dan kreatif guna ------

memajukan Perseroan. Perseroan akan melakukan Tata --

Kelola Perusahaan dengan baik di masa yang akan -----

datang dan tetap mengikuti semua peraturan Pasar ----

Modal, baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek- 

Indonesia. ------------------------------------------ 

Komposisi Dewan Komisaris. -------------------------- 

Sesuai dengan Akta nomor 94 tertanggal 22-12-2020 ---

(dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh), dibuat - 

di hadapan Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana- 
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Hukum, Magister Kenotariatan, susunan Dewan Komisaris 

Perseroan pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu -- 

Desember dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:-  

Komisaris Utama   : KEVIN RAHARDJA; --------------- 

Komisaris    : SRI RAHAYU; ------------------- 

Komisaris Independen: LELY ISKANDAR. ---------------- 

Sebagai penutup, saya mewakili jajaran Dewan -------- 

Komisaris mengucapkan terima kasih atas bantuan dan - 

dukungan kepada para Pemegang Saham dan Pemangku ---- 

Kepentingan kepada Perseroan sepanjang tahun 2020 --- 

(dua ribu dua puluh). Kami turut mengucapkan terima -

kasih kepada Direksi serta seluruh karyawan dan ----- 

mengapresiasi seluruh kontribusi dan dedikasinya yang 

terus mendukung Perseroan mencapai tujuan dan hasil - 

yang memuaskan. Besar harapan kami Perseroan semakin- 

berkembang dan meningkatkan bisnis Perseroan. Kami -- 

selaku jajaran Dewan Komisaris akan terus menjalankan 

peran dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan -

terhadap operasional Perusahaan. -------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Hadirin yang kami hormati, berdasarkan Pasal 66 ayat- 

1 juncto Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ---- 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor - 

11 tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta ---- 

Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan --

Terbatas), Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan- 

Direksi, Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris 

dan Laporan Keuangan Perseroan, disampaikan kepada -- 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan memerlukan ---- 
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persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ------  

Adapun Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua- 

ribu dua puluh) telah diaudit oleh Kantor Akuntan ----- 

Publik DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG dan ALI, ---

sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor Independen- 

Nomor 00073/3.0291/AU.1/04/0824-1/1/VI/2021 tanggal – 

25-6-2021 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh --- 

satu) untuk tahun buku per tanggal 31-12-2020 (tiga - 

puluh satu Desember dua ribu dua puluh), dengan opini 

laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara ----

wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan 

konsolidasian PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk dan Entitas 

Anak tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua 

ribu dua puluh), kinerja keuangan, serta arus kas --- 

konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada ----- 

tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi --- 

Keuangan di Indonesia. ------------------------------  

Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama Rapat 

yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada Rapat 

untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ---------- 

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ---- 

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ---- 

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang - 

di dalamnya terdiri dari: ---------------------------  

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi 

dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh ------ 

Dewan) Komisaris selama tahun buku 2020 (dua ribu dua 

puluh); --------------------------------------------- 

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba 

rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----



 

36 

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- 

puluh); --------------------------------------------- 

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan- 

pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) ------ 

sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan - 

Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- 

pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun --- 

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga ---- 

puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sepanjang --- 

tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -- 

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang - 

berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu --- 

Desember dua ribu dua puluh). ----------------------- 

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------

persilahkan kepada para pemegang saham atau kuasa ---

pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak ---

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk ------

mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera ----

memberikan formulir, sedangkan bagi pemegang saham --

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan -----

pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan -

fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang ----

tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. --- 

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang mengajukan -------- 

pertanyaan dan/atau pendapat. ----------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ---- 

yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah- 

di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---
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saham, baik yang hadir secara fisik maupun ---------- 

elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan --- 

suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.  

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang memberikan suara -- 

tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan yang -- 

telah disampaikan. ---------------------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------- 

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang- 

saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau --- 

abstain terhadap usulan yang telah disampaikan, maka- 

Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui-  

usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah- 

disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----------------

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ---- 

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ---- 

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang - 

di dalamnya terdiri dari: ---------------------------  

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi 

dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh ------ 

Dewan) Komisaris selama tahun buku 2020 (dua ribu dua 

puluh); --------------------------------------------- 

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba 

rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- 

puluh); --------------------------------------------- 

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan- 

pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) ------ 

sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan - 
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Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- 

pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun --- 

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga ---- 

puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sepanjang --- 

tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -- 

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang - 

berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu --- 

Desember dua ribu dua puluh). ----------------------- 

----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------- 

--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT --------- 

Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat 

yang kedua, yaitu: ---------------------------------- 

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang - 

berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu --- 

Desember dua ribu dua puluh). ----------------------- 

Hadirin yang kami hormati, Perseroan mencatatkan laba 

pada Laba Tahun Berjalan sebesar Rp 2,706 M (dua koma 

tujuh ratus enam miliar Rupiah) atau sebesar -------- 

472,26% (empat ratus tujuh puluh dua koma dua enam -- 

persen) dari laba bersih Perseroan untuk periode 2019 

(dua ribu sembilan belas) sebesar Rp 437 juta (empat- 

ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah). Total Laba ----- 

Komprehensif yang berhasil dibukukan oleh Perseroan - 

di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mencapai ---------

Rp 2,714 M (dua koma tujuh ratus empat belas miliar -

Rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp 2,277 M ---- 

(dua koma dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah)- 

atau sebesar 520,66% (lima ratus dua puluh koma enam- 

enam persen) dari Laba Komprehensif Perseroan di ---- 

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar --------
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Rp 437 juta (empat ratus tiga puluh tujuh juta ------ 

Rupiah). Sehubungan dengan adanya Laba Komprehensif - 

tersebut, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk --

mengambil keputusan sebagai berikut: ---------------- 

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun ---

buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang dapat ----------- 

diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar --

Rp 2,714 M (dua koma tujuh ratus empat belas miliar -

Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: ----------- 

a. Sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh -- 

juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai  

dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan --- 

Terbatas; ------------------------------------------- 

b. Sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan ------ 

Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka -------- 

panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan ------ 

bisnis serta rencana investasi Perseroan. ----------- 

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -------- 

persilahkan kepada para pemegang saham atau kuasa ---

pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak --- 

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk ------ 

mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera ---- 

memberikan formulir, sedangkan bagi pemegang saham -- 

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan ----- 

pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan - 

fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang ---- 

tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. --- 

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang mengajukan -------- 

pertanyaan dan/atau pendapat. ----------------------- 
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Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ---- 

yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah- 

di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---

saham, baik yang hadir secara fisik maupun ---------- 

elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan --- 

suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.  

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang memberikan suara -- 

tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan yang -- 

telah disampaikan. ---------------------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------- 

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang- 

saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau --- 

abstain terhadap usulan yang telah disampaikan, maka- 

Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui-  

usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah --

disampaikan, yaitu sebagai berikut: ----------------- 

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun ---

buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang dapat ----------- 

diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar --

Rp 2,714 M (dua koma tujuh ratus empat belas miliar -

Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: ----------- 

a. Sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh -- 

juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai  

dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan --- 

Terbatas; ------------------------------------------- 

b. Sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan ------ 

Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka -------- 
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panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan ------ 

bisnis serta rencana investasi Perseroan. -----------

----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------- 

-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT --------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat -- 

yang ketiga, yaitu: ---------------------------------

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi --

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  

Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata ---- 

acara yang telah disampaikan dan memperhatikan ------ 

ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 14 ayat 11 -

dan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan ---- 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------- 

34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan ---------

Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami ------ 

mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan -- 

sebagai berikut: ------------------------------------ 

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris- 

Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, insentif 

dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau -----

variabel bagi anggota Direksi dan anggota Dewan -----

Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu -

dua puluh satu), yang pelaksanaannya akan disesuaikan 

dengan memperhatikan-peraturan perundangan-undangan - 

yang berlaku. --------------------------------------- 

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -------- 

persilahkan kepada para pemegang saham atau kuasa ---

pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak ---

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk ------
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mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera ----

memberikan formulir, sedangkan bagi pemegang saham --

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan -----

pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan -

fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang ----

tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. --- 

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang mengajukan -------- 

pertanyaan dan/atau pendapat. ----------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ---- 

yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah- 

di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---

saham, baik yang hadir secara fisik maupun ---------- 

elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan --- 

suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.  

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang memberikan suara -- 

tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan yang -- 

telah disampaikan. ---------------------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------- 

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang- 

saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau --- 

abstain terhadap usulan yang telah disampaikan, maka- 

Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui-  

usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah -

disampaikan, yaitu sebagai berikut: ----------------- 

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris- 

Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, insentif 
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dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau -----

variabel bagi anggota Direksi dan anggota Dewan -----

Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu -

dua puluh satu), yang pelaksanaannya akan disesuaikan 

dengan memperhatikan-peraturan perundangan-undangan - 

yang berlaku. --------------------------------------- 

----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------- 

------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT --------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat -- 

yang keempat, yaitu: -------------------------------- 

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --- 

pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember --- 

dua ribu dua puluh satu). --------------------------- 

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---

terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan --- 

Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit- 

dari Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, ----------- 

SULISTIYANTO, DADANG dan ALI. Untuk itu atas nama ---

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya --------- 

mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik 

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG dan ALI, sebagai- 

Akuntan Publik Independen yang telah mengaudit ------

buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -- 

pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember --- 

dua ribu dua puluh satu). --------------------------- 

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan 

Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa-
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Keuangan (selanjutnya disebut POJK 13), dinyatakan --

bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor ----- 

Akuntan Publik, wajib diputuskan oleh Rapat Umum ----

Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan - 

Komisaris. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak- 

dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau - 

Kantor Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham ---- 

dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada --- 

Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. -------- 

Sehubungan dengan pertimbangan bahwa Dewan Komisaris-

membutuhkan waktu untuk melakukan penelaahan atas --- 

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang -- 

akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk 

tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), maka ----- 

merujuk pada ketentuan Pasal 10 huruf d Peraturan --- 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang- 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite ---- 

Audit dan Pasal 59 ayat 3 POJK 15, serta POJK 13, --- 

maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -- 

keputusan sebagai berikut: -------------------------- 

a. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik- 

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk- 

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 ---- 

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), - 

kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka ------- 

memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh ------ 

Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria 

Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---

Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang ----- 

kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya ------ 
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manusia yang memadai dan memiliki independensi; ----- 

b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan ------- 

Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan 

lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ---- 

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------

persilahkan kepada para pemegang saham atau kuasa --- 

pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak ---

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk ------

mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera ----

memberikan formulir, sedangkan bagi pemegang saham --

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan -----

pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan -

fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang ----

tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. --- 

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang mengajukan -------- 

pertanyaan dan/atau pendapat. ----------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ---- 

yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah- 

di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---

saham, baik yang hadir secara fisik maupun ---------- 

elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan --- 

suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.  

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang memberikan suara -- 

tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan yang -- 

telah disampaikan. ---------------------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------- 
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Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang- 

saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau --- 

abstain terhadap usulan yang telah disampaikan, maka- 

Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui-  

usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah- 

disampaikan, yaitu sebagai berikut: ----------------- 

a. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik- 

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk- 

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 ---- 

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), - 

kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka ------- 

memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh ------ 

Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria 

Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---

Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang ----- 

kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya ------ 

manusia yang memadai dan memiliki independensi; ----- 

b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan ------- 

Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan 

lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ---- 

----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------- 

-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT --------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --

yang kelima, yaitu: --------------------------------- 

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris –-

Perseroan. ------------------------------------------ 

Hadirin yang terhormat, berdasarkan pertimbangan dan- 

keputusan manajemen Perseroan, maka manajemen ------- 

Perseroan memandang belum diperlukan adanya perubahan 
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susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, -

sehingga untuk mata acara ini tidak akan dilakukan -- 

pengambilan keputusan dan pembahasan lebih lanjut. -- 

Demikian kami sampaikan. ---------------------------- 

-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEENAM RAPAT --------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat -- 

yang keenam dan merupakan mata acara Rapat yang ----- 

terakhir, yaitu: ------------------------------------ 

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil -- 

Penawaran Umum. ------------------------------------- 

Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang keenam - 

berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang ---------

dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan -- 

mata acara Rapat yang keenam akan disampaikan oleh -- 

Bapak DENNIS RAHARDJA, selaku Direktur Utama Perseroan. 

Kepada Bapak DENNIS RAHARDJA, kami persilahkan. ----- 

Direktur Utama (Tuan DENNIS RAHARDJA): -------------- 

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --- 

terhormat, guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan -

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ------ 

khususnya pada Bab III, Bagian Kesatu tentang ------- 

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil -- 

Penawaran Umum oleh Perusahaan Terbuka, maka -------- 

Perseroan telah melaporkan realisasi penggunaan dana- 

hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan -- 

dan Bursa Efek, melalui surat Perseroan tertanggal –-

15-7-2021 (lima belas Juli dua ribu dua puluh satu) -

nomor 10/LMG/VII/2021. Adapun dikarenakan Perseroan - 
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baru melakukan IPO pada tahun 2021 (dua ribu dua ---- 

puluh satu), maka pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh 

satu) penggunaan dana hasil penawaran umum belum ---- 

terealisasi. Namun, Perseroan memiliki rencana ------ 

penggunaan dana hasil penawaran umum. --------------- 

Sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dana hasil -- 

dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima- 

oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya 

emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan ---

digunakan seluruhnya untuk: ------------------------- 

1. Pembukaan showroom baru; ------------------------- 

2. Modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan dan- 

kegiatan pemasaran. --------------------------------- 

Demikianlah kami sampaikan. Selanjutnya jalannya ----

Rapat ini kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. ---- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Sehubungan dengan uraian mata acara keenam Rapat yang 

telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat 

untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ---------- 

Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi ------- 

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan. ----- 

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------

persilahkan kepada para pemegang saham atau kuasa --- 

pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak --- 

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk ------ 

mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera ---- 

memberikan formulir, sedangkan bagi pemegang saham -- 

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan ----- 

pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan - 

fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang ----
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tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. --- 

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang mengajukan -------- 

pertanyaan dan/atau pendapat. ----------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ---- 

yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah- 

di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---

saham, baik yang hadir secara fisik maupun ---------- 

elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan --- 

suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.  

Notaris: -------------------------------------------- 

Dari peserta Rapat tidak ada yang memberikan suara -- 

tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan yang -- 

telah disampaikan. ---------------------------------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------- 

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang- 

saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau --- 

abstain terhadap usulan yang telah disampaikan, maka- 

Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui-  

usulan keputusan mata acara keenam Rapat yang telah -

disampaikan, yaitu sebagai berikut: ----------------- 

Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi ------- 

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan. ----- 

----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------- 

Pimpinan Rapat (Tuan KEVIN RAHARDJA): --------------- 

Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata - 

acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan --- 

hingga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 ---
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ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 -------

POJK 15, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ---- 

sebelum tanggal pemanggilan Rapat, tidak ada --------

usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang ---- 

saham untuk dimasukkan oleh Direksi ke dalam mata --- 

acara Rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian- 

acara Rapat pada hari ini. --------------------------

Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, 

mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan --------- 

partisipasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para ------ 

hadirin sekalian dalam Rapat ini sehingga Rapat ini - 

dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang- 

kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa- 

restu Bapak dan Ibu sekalian, Perseroan dapat ------- 

berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Dengan diselesaikannya seluruh mata acara Rapat, maka 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PANCA ANUGRAH -- 

WISESA Tbk, pada hari ini Senin, tanggal 22-11-2021 -

(dua puluh dua November dua ribu dua puluh satu), --- 

pukul 10.42’ (sepuluh lewat empat puluh dua menit) -- 

Bagian Barat Waktu Indonesia, dengan ini saya -------

nyatakan ditutup. ----------------------------------- 

----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI ----------- 

----------------- DEMIKIAN AKTA INI ----------------- 

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -------

pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---- 

Nona SOFI TRIKUSUMAH, lahir di Depok, pada tanggal -–

18-11-1997 (delapan belas November seribu sembilan --

ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,- 
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partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan --

Haji Dugul/Pendowo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -

004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo (pemegang Kartu 

Tanda Penduduk nomor 3276015811970006), untuk -------

sementara berada di Jakarta; dan -------------------- 

Nyonya DIAN KURNIA SINAGA, lahir di Bandung, pada --- 

tanggal 14-9-1983 (empat belas September seribu ----- 

sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara ---- 

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-

Kavling Daerah Khusus Ibukota Blok I 5 nomor 21, ----  

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok 

Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur --------

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3277035409830019);  

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-  

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------

Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --

dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, ---------

sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---

rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -

tidak menandatangani akta ini. ---------------------- 

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa 

coretan. -------------------------------------------- 

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. 

      DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. - 

 

         Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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