
 

 

  

 
 

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT (SIRKULER) 
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KETROSDEN TRIASMITRA 

 
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Ketrosden Triasmitra 
(“Perseroan”) yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 48 tanggal 25 
November 2021 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan memperoleh Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0067291.AH.01.02.TAHUN 2021, dengan 
ringkasan hasil keputusan sebagai berikut: 
1. Persetujuan pengurangan nilai nominal saham Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Seri A – Semula Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per 
lembar saham; dan 

b. Seri B – Semula Rp464.252,55 (empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah lima puluh 
lima sen) per lembar saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.   

2. Persetujuan peleburan saham Seri A dan saham Seri B menjadi 1 (satu) kelas atau saham tanpa klasifikasi dengan nilai 
nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.  

3. Persetujuan pengalihan saham antar Para Pemegang Saham, dengan rincian sebagai berikut:  
a. Pengalihan hak atas 15.752.472 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) 

lembar saham dari PT GLB ke PT FMSN; dan 
b. Pengalihan hak atas 264.839 (dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) lembar saham 

dari PT GLB ke Petrus Sartono. 
Pengalihan saham ini akan berlaku efektif setelah proses pengurangan nilai nominal saham, dan peleburan saham Seri 
A dan saham Seri B menjadi 1 (satu) kelas, sebagaimana dinyatakan pada poin (1) dan (2) di atas, terjadi efektif secara 
hukum. 
Dengan menimbang poin (1), (2) dan (3) di atas, maka struktur permodalan dan susunan Para Pemegang Saham 
sementara Perseroan adalah sebagai berikut: 

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai (Rp) 

Modal Dasar 425.000.000 42.500.000.000 

Modal Ditempatkan 253.805.000 25.380.500.000 

Modal Disetor 253.805.000 25.380.500.000 

Saham dalam Portepel 171.195.000 17.119.500.000 

Nilai nominal setiap saham 100 

 

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai (Rp) (%) 

1.  PT GLB 46.551.689 4.655.168.900 18,34 

2.  Petrus Sartono 3.426.839 342.683.900 1,35 

3.  PT FSMN 203.826.472 20.382.647.200 80,31 

4. Selanjutnya, setelah pengalihan saham antar Para Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di poin (3) terjadi secara 
efektif, maka Para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen interim Perseroan sejumlah Rp. 174.619.500.000 
(seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), yang akan dibagi secara 
proporsional kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dengan rincian sebagai berikut (“Pembagian Dividen”): 
a. PT GLB akan memperoleh keseluruhan dividen sebesar Rp32.027.866.501 (tiga puluh dua miliar dua puluh tujuh 

juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus satu Rupiah); 
b. PT FSMN akan memperoleh keseluruhan dividen sebesar Rp140.233.945.854 (seratus empat puluh miliar dua 

ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah); dan 
c. Petrus Sartono akan memperoleh keseluruhan dividen sebesar Rp2.357.687.645  (dua  miliar tiga ratus lima puluh 

tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah). 
5. Sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, Para Pemegang Saham sepakat untuk menginvestasikan kembali 

dividen tersebut ke Perseroan (dalam bentuk peningkatan modal disetor dan ditempatkan dan penambahan 

kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham), oleh karena itu menyetujui penambahan modal disetor dan 

ditempatkan sebesar jumlah dividen interim yang dibagikan yaitu Rp174.619.500.000 (seratus tujuh puluh empat miliar 

enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 1.746.195.000 (satu miliar tujuh ratus empat 

puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu) lembar saham dan oleh karena itu, Para Pemegang Saham 

menyetujui penambahan modal dasar sebanyak 7.575.000.000 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta) lembar 

saham atau setara dengan Rp757.500.000.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), dengan 

rincian distribusi dan pengambilan bagian saham baru oleh Para Pemegang Saham sesuai dengan porsi dividen masing-

masing Pemegang Saham, yaitu sebagai berikut: 

a. PT GLB akan memperoleh saham baru sebanyak 320.278.665 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh 

delapan ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp32.027.866.501 (tiga puluh dua miliar 

dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus satu Rupiah); 

b. PT FSMN akan memperoleh saham baru sebanyak 1.402.339.459 (satu miliar empat ratus dua juta tiga ratus tiga 

puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan) lembar saham atau setara dengan Rp140.233.945.854 

(seratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus 

lima puluh empat Rupiah); dan 

c. Petrus Sartono akan memperoleh saham baru sebanyak 23.576.876 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh 

enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam) lembar saham atau setara dengan Rp2.357.687.645 (dua miliar tiga 

ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah). 

Dengan menimbang poin (4) dan (5) di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 

adalah sebagai berikut:  

Struktur Permodalan Jumlah Saham Nilai (Rp) 

Modal Dasar 8.000.000.000 800.000.000.000 

Modal Ditempatkan 2.000.000.000 200.000.000.000 

Modal Disetor 2.000.000.000 200.000.000.000 

Saham dalam Portepel 6.000.000.000 600.000.000.000 

Nilai nominal setiap saham 100 

 

No. Susunan Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai (Rp) (%) 

1.  PT GLB 366.830.354 36.683.035.400 18,34 

2.  Petrus Sartono 27.003.715 2.700.371.500 1,35 

3.  PT FSMN 1.606.165.931 160.616.593.100 80,31 

6. Sehubungan persetujuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui dan 
mengesahkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut: 
“Pasal 4 

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 
8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham, masing-masing senilai Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham. 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen), yaitu berjumlah 
Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham oleh 
para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nominal saham yang disebutkan 
di atas.” 

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam 
bentuk akta Notaris, termasuk pula yang berkaitan dengan kepengurusan perubahan yang diperlukan dalam akta Notaris, 
membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta pada umumnya, serta menjalankan segala Tindakan 
yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut tanpa kecuali. 
 

Jakarta, 30 November 2021 
Direksi 

PT Ketrosden Triasmitra 


