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Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedurg Sumitro Dj ojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. Dire}itur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT. Magna Finance, Tbk

Dengan hormat,

Sebagai kelanjutan dari surat Perseroan No. 02ltt4F-DIR/V2017 tanggalg Januari 2017, bersama ini
Perseroan menyampaikan bahwa RUPSLB Perseroan telah dilaksanakan pada hai. Kamis, 16
Februari 2017 di Chase Plazal-t. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav.Zl,Jakarta Selatan.

R[]PSLB dibuka pada pukul 14:29 WiB dan ditutup pada pukul t4:57 wIB.

Bahwa sebelum mengumumkan mata acara Rapat, pemimpin Rapat menyampaikan kepada
para pemegang saham bahwa Direksi Perseroan telah melakukan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan pasJ 8,
Pasal 10, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32EOJK.04DA14
tentang Rencana dan Penyelenggarrurn Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
dan Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha Utama ("Peraturan No.IX.E.2"), yaitu sebagai berikut :

1) Melakukan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat
beserta mata acaranya kepada OJK, berdasarkan Surat Nomor A11MF-
DIR/V2017, tanggal9 Januari 2017 penhal Pemberitahuan Rencana dan Mata
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan,

2) Menerbitkan iklan Keterbukaan Informasi tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Pengumuman RIIPSLB pada I (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada
tanggal 9 Januari 2017, serta di situs web Bursa Efek dan situs web perseioan,
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggns;

3) Menerbitkan iklan Pemanggilan pada 1 (satu) surat kabar harian herbahasa
Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 24 Januari 2017, serta
di situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia;

4) Menerbitkan iklan mengenai perubahan daVatau tambahan informasi atas
Keterbukaan Informasi tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usiha Utama kepada p.rn.gung saham Perseroan pada 1 (satu) surat 

-kabar

harian berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 13
Februari ZAfi serta di situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, aaU-
Bahasa Indonesia.
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Sehubungan dengan perubahan danlatau tambahan infonnasi atas keterbukaan informasi kepada
pemegang saham Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam harian Intemational tvledia pada
tanggal 13 Februari 2017, pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan diskusi dergan oJK,
ada beberapa informasi tambahan lainnya yang tidak termuat dalam perubahan Keterbukaan
Informasi tersebut dan karenanya perlu disampaikan kepada pu.u p.**gang saham perseroan
sebelum Rapat dimulai, yaitu sebagai berikut :

- Kalimat "penjualan dan pengalihan aset dan pengasumsian liabilitas perseroan,, dalam
Keterbukaan Informasi seharusnya disampaikan tanpa kata "pengasumsian" karena
dinilai kurang tepat. Sehingga kalimat tersebut seharusnya menlaAi sebagai berikut:
"penjualan dan pengalihan aset dan liabilitas perseroan,,.

- Pengalihan kepada PT Batavia Prosperindo Finance @Pf) atus piutang pembiayaan,
piutang dari jaminan dan utang bank, termasuk juga pengelolaan pembiayaan bersama
(Joint Financing) dan penerusan pinjaman (Channeti"gl intaraperseroan dengan bank,
telah dapat dilaksanakan oleh Perseroan karena sudah mendapatkan p.rrrtul-uun lrurgdiperlukan dari setiap bank yang bersangkutan.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

I. Kehadiran I)ewan Komisaris dan Direksi perseroan

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Komisaris : Darto Bambang Abujasin

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:

Ilirektur Utama : Marcia Maria Tri Martini
Direktur : Sofyannu
Ilirektur : Erwin Winata

II. Kuorum Kehadiran Para pemegang Saham

- RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham
sejumlah 934.927.400 saham atau 93,45% dari total 1.000.388.28s saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan;
Masing-masing sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 lanuan
2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

IIL Kesempaten Thnya jawab

Dalam RUPS Luar Biasa, untuk setiap mata acata, parapemegang saham dan atau kuasanya yang
hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaaan dan/atau pendapat *.n[.nui
materi yang dibicarakan, namlrn tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

fV, h{ekarisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal muiyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
melalui pernungutan suara.



\'. Keputusan R[..IFS Luar Biasa

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengembalikan izin nsaha perseroan sebagai
perusahaait penibiayaan dan rnelakukan peruhahan kegiatan usaha utama persero-an
sesuai Peraturan No.IX.E.2 jo POJK No. 29nAT4 dengan pertimbangan terus
monurunnyapendapatan hingga meruginya Perseroan dalam rnenjalankar muh-u sebagai
perusahaan pembiayaan;

2. Menyetujui penrbahan terhadap anggaran dasar Perseroan sehubgngan dengan
pengembalian izin usaha dan perubahan kegiatan usaha utama perseroan terseiui.
khususnya pasal-pasal berikut ini dalam anggaran dasar Perseroan:

1 Persetujuan atas perubahanPasal 1 anggaran dasarPerseroan, yaitu perubahan nama
Perseroan menjadi PT NIAGNA, T-bk (atau nama iain yang disetujui oleh Menteri Hukum dan
trIak Asasi Man*sia Republik Indonesia)

Sehingga Pasal I ayat 1 anggaran dasar Perseroan yang semula berbunyi dan ditulis sebagai berikut:

.---NAMA I}AN TEMPAT KEDUD TTKAN-...--,

;;;;;;;;;;;',#;; ;.;;;, 
-' -- -'- Pasa I I

G;;;;;; ;;il G;# #1,:x HHf,,;ffii
lakarta Selatan.

Berubah menjadi :

dengan "Perserr)&n"), berkedu_dukan di

DAN TEMPAT KEDUD

--Pas*l 1------------

l.Perseroan Terbatas ini bemama :

_---__PT MAGNA, Tbk_--_--__
(selaniutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan .,Ferseroan,,,i, 

berkedudukan di
Jakarta Selatan.

b. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan yang semula berbunyi dan ditulis sebagai [Irikut :

----.--.trIAKSUD DAN TUJLTAI{ SERTA KEGIATAN USAIIA

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: menjalankan usaha dalam bidang Lembaga
Pembiayaan iesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2giPOJK .0512A14 :trtnggat il
November 2014

{.lntuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
usaha sebagai berikut :

atas Perseroan dapat meiaksanakan kegiaian



a. Pembiayaan Investasi, wajib dilakukan dengan cara:
a.l. Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
a.2. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback)
a.3. AnJak Piutang Dengan Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse)a.4. PembelianDenganPembayaran SecaraAngsuan
a.5. Pembiayaaa Proyek
a.6- Pembiayaanlnfrastruktur
a.7. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.b Pembiayaan Modal Keqa, wajib dilakukan dengan cara:
b.1" Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback)
b.2. Anjak Piutang Dengan Pemb,erian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse)b'3. Aryak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring frithout Recourse;b.4. Fasilitas Modal Usaha
b.5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.c. Pembiayaan Multiguna, wajib dilakukan dengan cara:
c.1. Se*a Pembiayaan (Finance Lease)
c.2. Pembelian Dengan Pembayaran SecaraAngsuran
c'3. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

Berubah menjadi:

:_:::::_::::::::_.:::::_YT:T.:T.:y.l::IHffi.y_:lTTyiill.:::__._:-."_-_-:.-_

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah:
perdagangan, dan investasi.

menjalankan usaha dalam bidang jasa,

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
a. menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain:

jasa konsultasi bidang manajemen, bisnis,administrasi, dan bidang lainnya;
jasa telekomunikasi urnurn, teknologi informasi dan internet content;

b menlaranrca,irffIH"#i1};x;',f,i;l;;luj;*:;.,ffip*an 
sumber dava manusia

bertindak sebagai agen, grosir, supplier, reveransir, waralaba,
commission house serta usaha terkait;
distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan-perusahaan lain
baik di dalarn maupun di iuar negeri.

c. menjalankan usaha dalam bidang investasi antara lain mendinkan danlatau ikut serta dalam
perusahaan-perusahaan dan badan hukum atau badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri dalam bentuk penyertaan saham atau modal, sesuai dengan tujuan perseroan.

! Persetujuan atas peruhahan Pasal 17 ayat I huruf g Anggaran Dasar perseroan, dalam
kaitannya dengan rencana Perseroan untuk mengernbalikan Izin 

-Usaha 
Perusahaan pemtiayaan

sebagaimana tersebut di atas kepada OJK.

Sehingga Pasal 17 ayat I huruf g anggararl dasar Perseroan yang semula berbunyi dan ditulis
sebagai berikut :



TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 17-----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,
serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusafi maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

g. Mengikat Perseroan sebagai pedamin yang nilainya kurang dari atau sampai dengan SAVo

(lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk yang dimaksud dalam ayat 2 (ii) di
barvah ini kecuali untuk barang-barang dagangan Perseroan untuk keperluan bisnis sehari-hari
Perseroan dalarn bidang lembaga pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada sepeda motor-
sepeda motor dan mobil-mobil yang dibiayai oleh Perseroan;

Berubah menjadi :

TUGAS DA]'{ WEWENANG DIREKSI.---...-.-..

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan clengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,
serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusail maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

g. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50%
(lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk yang dimaksud dalam ayat 2 (i0 di
bawah ini kecuali barang-barang untuk keperluan bisnis sehan-hari Perseroan;

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam
akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan
kegiatan usaha Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama.
Suara: Setuj u-934. 927.400( 1 0 A %);Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

Keputusan Daiam Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa penjualan aset dan
liabilitas Perseroan kepada BPF sesuai Peraturan No.IX.E,2;

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
untrik melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputrisan tersebut di atas,
termasuk namun tidak terbatas pada bernegosiasi dan menandatangani dokumen transaksi
penjualan aset dan liabilitas antara Perseroan dan BPF, serta setiap tindakan lainnya yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan
yang dikecualikan



Dasar Pengambilan Keputusan Dalam MataAcara Kedua:
suara: Setuj u-934 .927 .4a0e 00 %); Abstain-0 (0%); Tidak setuju-0 (0%)

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

l' Menyetujui bah*a reacana penggunaan dana liasil penjualan aset dan tiabilitas perseroarr kepadaBPF akan digunakan- lntuk keperluan transaksi material perseroan berikutnya, yaitu berupainvestasi Perseroan 
-dalam 

bentuk pembelian saham milik Sutan agri paJa pLrI, sesuai dengan
Peraturan No. IX.E.2;
2' Menyetujui memberikan kuasa ,Jan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperiukan sef,ubungan dengan t"putur*-i.rr.rrrt'jirt-r.
termasuk namun tlggk terbatas pada bernegosiasi dan menandatangani ilil;;lr;;r"k ;pembelian saham milik Sutan Agri pada PUI, serta setiap tindakan lJnnya yang diperlukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beilaku dan tidak 

'aai liaak;, ,u|;dikecualikan.

Dasar Pengambiian Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga :

suara: setuju-934 .927.4a0e00 %), Abstain-O (0%); Tidak setuju-0 (0%)

Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi perseroan baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan kembali seluruh hasil kepuiusan RUpSLB dalamsuatu akta Notariil tersendiri, dan untuk melakukan tindakan sebagaimanu Jip.rtutun/disyaratkan
oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang diangga| baik oan olperlukan, termasuk
membuat pembahan danlatau tambahan dalam bentuk *pipun yang diperlukan agar 4iterima olehinstansi 1,rang berwenang.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalarn MataAcara Keempat :

suara: setuju-934 .927.400(100 %); Abstain-0 (0%); ridak Setuju-0 (0%)

Bersama ini kami lampirkan surat Keterangan dari Notaris & PPAI Hasbullah Abdul Rasyid. sH..M'Kn Nomor l2iCN-NOT/HAzuIIi2}l7 tanggal 16 Februari 2ol7perihal SURAT KETERANGAN
Ringkasan Risalah RLIPSLB.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Honnat kami,
PTi Magna Finance, Tbk

WM^cruA 

p1sgtrrlnrr

Erwin w*inata
Direktur
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