
MAGNA FINANCE
PT MAGNA FINANGE, Tbk.

("PerseroanD)
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (''RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2017
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Chase PlazaLanlai 12

Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta Selatan

Dengan mata acara RUPSLB iebagai berikut:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengembalikan izin usaha Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan dan

melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai Peraturan Bapepam-LK No. lX.E-2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.("Peraturan No. lx.E.2")lo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29i
POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi peniualan aset dan liabilitas Perseroan kepada
PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk., suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum
Negara Republik lndonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("BPF") sesuai Peraturan No. lX.E.2;

2. Persetujuan atas rencana penggunaan dana hasil penjualan aset dan liabilitas Perseroan kepada BPF untuk
keperluan investasi Perseroan dalam bentuk pembelian saham milik Sutan Agri Resources Private Limited
("Sutan Agri') pada PT Padi Unggul lndonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
hukun? Negara Republik lndonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("PUl") yang bergerak di bidang industri
penggilingan padi dan pengolahan beras, sesuai dengan Peraturan No. lX.E.2;

3. Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama untuk menyatakan kembali seluruh hasil keputusan RUPSLB dalam suatu akta notariil tersendiil, dan untuk
melakukan tindakan sebagaimana diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal
yang dianggap baik dan diperlukan, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun yang

diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

dan penielasan mata acara sebagai berikut:

Mata acara RUPSLB ke-1 dilakukan setelah Perseroan mempertimbangkan berbagai aspek sehubungan dengan usaha
Perseroan saat ini yang terus mengalami penurunan. Dengan dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama Perseroan
sehingga tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan, Perseroan diharapkan dapat memiliki bidang usaha baru yang

lebih prospektif dan lebih menguntungkan.

Mata acara RUPSLB ke-2 dan 3 merupakan tindak laniut atas mata acara RUPSLB ke-1, yakni transaksi (i) peniualan

aset dan liabilitas Perseroan, yang meliputi piutang pembiayaan, piutang dari jaminan, dan utang bank kepada BPF dan

(ii) pembelian 185.412 (seratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas) saham milik Sutan Agri pada PUI yang
juga akan menjadi pengambilalihan PUl.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga iklan
panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam 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 pada tanggal 23 Januari 201 7 sampai dengan pukul 1 6.00 WB.

3. a Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat
kuasa yang sah, seperti yang ditentukan oleh direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota direksi, dewan
komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPSLB, namun suarayang mereka
keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor biro adminlstrasi efek ("BAE")
Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputra, Lantai Msuite 209,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan.

c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada
butir 3.b di atas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal. RUPSLB, yaitu tanggal 10 Februati 2017.

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran

sebelum memasuki ruang RUPSLB. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi
anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta aKa pengangkatan direksi dan dewan komisaris perusahaan
yang terakhir. Pemegang saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek lndonesia (KSEI) diminta untuk
membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa
atau bank kustodian pemegang rekening efek KSEI.

5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Rukan Permata Senayan Blok E
50, Jl. Tentara Pelajar , Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta pada hari dan jam kerja sejak tanggal 24 Januari
2017 sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya dimohon
dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakatla, 24 Januari 2017

PT MAGNA FINANCE, TbK.
, Direksi


