MEDIA RELEASE
RUPS KEDUA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA ADHI
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (IDX: ADHI), salah satu BUMN Konstruksi terkemuka di Indonesia,
hari ini Jumat empat Mei dua ribu delapan belas (04-05-2018) telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Kedua, bertempat di Auditorium Lantai 3 Kantor Pusat ADHI,
Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Jakarta 12510 pada pukul 14:42 WIB hingga selesai.
Agenda RUPS Tahunan hari ini adalah:
1. Persetujuan Spin-Off Departemen TOD & Hotel.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Untuk Agenda Pertama, RUPS telah menyetujui keputusan sebagai berikut:
Menyetujui Rancangan Spin-Off (Pemisahan) dan Pemisahan aktiva dan pasiva Departemen
Transit Oriented Development (TOD) dan Hotel, sebagai bagian dari restrukturisasi internal
Perseroan dengan ketentuan:
a. Aset tetap tidak termasuk ke dalam aktiva yang dilakukan Spin-Off;
b. Menggunakan mekanisme nilai buku dalam proses Spin-Off (Pemisahan), dimana dalam
jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya persetujuan DJP untuk
melakukan Spin-Off (Pemisahan) dengan menggunakan nilai buku harus dilakukan
Initial Public Offering (IPO) oleh ACP dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang
maksimum 1 (satu) tahun dengan persetujuan DJP;
c. Tidak terdapat pengalihan status kepegawaian dari pegawai tetap Departemen
Transit Oriented Development (TOD) dan Hotel atas pelaksanaan Spin-Off (Pemisahan)
dimaksud.
Sementara untuk Agenda Kedua, RUPS telah menyetujui keputusan sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah
kami sampaikan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
sehubungan dengan perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi dalam
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara
Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam
suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika dipersyaratkan oleh instansi
yang berwenang dan peraturan perundang-undangan.
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Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

For further information please contact:
Ki Syahgolang Permata

Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510.
P. +62 21 797 5312
F. +62 21 797 5311
M. +62 811 8451 604
E. kiki@adhi.co.id
W. www.adhi.co.id
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Dokumen ini dipersiapkan hanya untuk pihak yang hadir dengan tujuan diskusi. Dokumen ini beserta isinya hanya boleh direproduksi,
diungkapkan atau digunakan dengan persetujuan tertulis PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Dokumen ini dapat berisi pernyataan yang memproyeksikan harapan dan ekspektasi masa depan, yang mewakili keadaaan Perusahaan
saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dan perencanaan keuangan. Proyeksi tersebut dibuat berdasarkan
asumsi dan data yang tersedia pada saat data ini dibuat, yang mengandung risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait lainnya terbebas dari tanggung jawab atau kerugian yang muncul akibat penggunaan
dokumen ini maupun isinya atau yang terhubung dengannya.
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Important Notice
This document was prepared only for the party with the purpose of discussion. This document and its contents may only be reproduced,
disclosed or used with the express written consent of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
This document may contain statements that projected hopes and expectations in the future, which represents the Company's current
circumstances with possible events in the future and financial planning. The projections are based on assumptions and available data
at the time this data is created, containing risks and are subject to change at any time.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or connected parties will not be liable in any way for any consequences (including but not limited to any
direct, indirect, or consequential losses) arising from or relating to any reliance on or use of the content of this document.
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