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BERITA ACARA  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk 

Nomor:  74. 

 

-Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh Juni dua ribu ---  

dua puluh dua (10-6-2022) pukul 11.23 WIB (sebelas -----  

lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat). -----  

-Saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------  

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------  

dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------  

disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---  

oleh saya, Notaris. ------------------------------------  

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------  

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta -----  

Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah ----------  

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---  

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana  

termuat dalam akta tertanggal dua puluh sembilan Juli --  

dua ribu delapan (29-7-2008) nomor 43, yang dibuat di --  

hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum, -  

Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari -  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----------  

tertanggal dua puluh dua September dua ribu delapan ----  

(22-9-2008) nomor AHU-67577.AH.01.02.Tahun 2008, yang --  

kemudian diubah dengan: -------------------------------  

- Akta tertanggal dua puluh November dua ribu --------  

sembilan (20-11-2009) nomor 34, yang dibuat --------  
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di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana -  

Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan ----------  

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  

dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan -  

Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -------  

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  

Suratnya tertanggal delapan Desember dua ribu ------  

sembilan (8-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-22191; -----  

- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu ---  

sembilan (21-12-2009) nomor 20, yang dibuat di -----  

hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana ----  

Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan  

angaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam  

database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen  

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

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua -  

puluh Januari dua ribu sepuluh (20-1-2010) nomor ---  

AHU-AH.01.10-01472; --------------------------------  

- Akta tertanggal tujuh Juni dua ribu sebelas ---------  

(7-6-2011) nomor 17, yang dibuat di hadapan FATHIAH -  

HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah --  

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----  

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

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh --  

belas Juni dua ribu sebelas (17-6-2011) nomor -------  

AHU-30487.AH.01.02.Tahun 2011 dan pemberitahuan -----  

perubahan datanya telah diterima dan dicatat didalam  

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian  

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
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sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----------------  

tertanggal sepuluh Juni dua ribu sebelas ------------  

(10-6-2011) nomor AHU-AH.01.10-17806; --------------  

- Akta tertanggal dua belas Juli dua ribu sebelas ----  

(12-7-2011) nomor 41, yang dibuat di hadapan -------  

SUWARNI SUKIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -  

dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah  

diterima dan dicatat didalam database Sistem -------  

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -  

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

ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Agustus -  

dua ribu sebelas (8-8-2011) nomor ------------------  

AHU-AH.01.10-25593; --------------------------------  

- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua ---  

belas (19-6-2012) nomor 51, yang dibuat di hadapan -  

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan -  

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --  

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima --  

Juli dua ribu dua belas (5-7-2012) nomor -----------  

AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012; ---------------------  

- Akta tertanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tiga -  

belas (27-3-2013) nomor 116, yang dibuat di hadapan -  

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --------  

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah -  

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----  

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

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga ---  

April dua ribu tiga belas (3-4-2013) nomor ----------  
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AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan -----  

perubahan angaran dasarnya telah diterima dan -------  

dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan --  

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

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------  

Suratnya tertanggal delapan April dua ribu tiga -----  

belas (8-4-2013) nomor AHU-AH.01.10-12746; ----------  

- Akta tertanggal sembilan belas April dua ribu tiga --  

belas (19-4-2013) nomor 102, yang dibuat di hadapan -  

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --------  

Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan ---------  

pemberitahuan perubahan angaran dasarnya telah ------  

diterima dan dicatat didalam database Sistem --------  

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  

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

ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh enam ---  

April dua ribu tiga belas (26-4-2013) ---------------  

nomor AHU-AH.01.10-15909; ---------------------------  

- Akta tertanggal dua puluh dua Juli dua ribu tiga ----  

belas (22-7-2013) nomor 133, yang dibuat di hadapan -  

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --------  

Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan ---------  

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----  

diterima dan dicatat didalam database Sistem --------  

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  

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

ternyata dalam Suratnya tertanggal sepuluh Pebruari -  

dua ribu empat belas (10-2-2014) --------------------  

nomor AHU-AH.01.10-03710; ---------------------------  
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- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu empat  

belas (27-6-2014) nomor 200, yang dibuat di hadapan  

HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----  

Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta ----  

Selatan, dan pemberitahuan perubahan datanya -------  

telah diterima dan dicatat didalam Sistem ----------  

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -  

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

ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Juli dua  

ribu empat belas (8-7-2014) nomor ------------------  

AHU-18498.40.22.2014; ------------------------------  

- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu lima --  

belas (19-6-2015) nomor 214, yang dibuat di hadapan  

saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari -------  

HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----  

Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan ---  

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  

dicatat didalam Sistem Administrasi Badan ----------  

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

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  

Suratnya tertanggal satu Juli dua ribu lima belas --  

(1-7-2015) nomor AHU-AH.01.03-0947458; -------------  

- Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima -  

belas (24-7-2015) nomor 142, yang dibuat di hadapan  

HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----  

Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan ---  

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  

dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
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Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  

tertanggal tiga puluh Juli dua ribu lima belas -----  

(30-7-2015) nomor AHU-AH.01.03-0953632; ------------  

- Akta tertanggal dua Agustus dua ribu enam belas ----  

(2-8-2016) nomor 8, yang dibuat di hadapan ---------  

HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----  

Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan ---  

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  

dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  

tertanggal lima Agustus dua ribu enam belas --------  

(5-8-2016) nomor  AHU-AH.01.03-0069350; -----------  

- Akta tertanggal dua puluh Januari dua ribu tujuh  

belas (20-1-2017) nomor 183, yang dibuat di hadapan 

HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----  

Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan --  

perubahan datanya telah diterima dan dicatat -------  

didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  

tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas -  

(30-1-2017) nomor AHU-AH.01.03-0039877; ------------  

- Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu -------  

delapan belas (25-6-2018) nomor 5, yang dibuat di --  

hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, Magister ------------  

Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan --  

perubahan datanya telah diterima dan dicatat -------  

didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------  
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  

tertanggal tiga belas Agustus dua ribu delapan -----  

belas (13-8-2018) nomor AHU-AH.01.03-0231694; ------  

- Akta tertanggal delapan belas Juni dua ribu --------  

sembilan belas (18-6-2019) nomor 32 dan akta --------  

tertanggal dua puluh lima Juli dua ribu sembilan ----  

belas (25-7-2019) nomor 170, yang kedua akta --------  

tersebut dibuat di hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, ---  

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dan --  

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---  

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---  

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua ----  

puluh enam Juli dua ribu sembilan belas (26-7-2019) -  

nomor AHU-0042058.AH.01.02.TAHUN 2019, --------------  

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --  

dicatat didalam Sistem Administrasi Badan -----------  

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

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------  

Suratnya tertanggal dua puluh enam Juli dua ribu ----  

sembilan belas (26-7-2019) --------------------------  

nomor AHU-AH.01.03-0303795. -------------------------  

- Akta tertanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu --  

dua puluh (28-8-2020) nomor 79, yang dibuat di ------  

hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister ------------  

Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, ---  

Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan datanya -  

telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----------  

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  
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Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------  

ternyata dalam Suratnya tertanggal lima belas -------  

September dua ribu dua puluh (15-9-2020) ------------  

nomor AHU-AH.01.03-0386716. -------------------------  

- Akta tertanggal dua puluh lima Oktober dua ribu dua -  

puluh satu nomor 180, yang dibuat di hadapan saya, --  

Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri  

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

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -------  

tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ribu dua ---  

puluh satu (28-10-2021) -----------------------------  

nomor AHU-0060250.AH.01.02.TAHUN 2021, dan ----------  

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----  

diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi ----  

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -  

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------  

Suratnya tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ---  

ribu dua puluh satu (28-10-2021) --------------------  

nomor AHU-AH.01.03-0466421. -------------------------  

- Akta tertanggal dua puluh lima November dua ribu ----  

dua puluh satu (25-11-2021) nomor 134, yang ---------  

dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah ----------  

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----  

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

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua ----  

Desember dua ribu dua puluh satu (2-12-2021) --------  

nomor AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021. --------------  

- Akta tertanggal tiga Januari dua ribu dua puluh dua -  

 (3-1-2022) nomor 1, yang dibuat di hadapan saya, ---  
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Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran -------  

dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem --  

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  

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

ternyata dalam Suratnya tertanggal empat belas ------  

Januari dua ribu dua puluh dua (14-1-2022) ----------  

nomor AHU-AH.01.03-0031331. -------------------------  

-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). ---------  

-Berada di gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, --  

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta 12930.  

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---  

telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------  

Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada --  

hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----  

(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------  

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----  

berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------  

1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------  

a. Tuan UNTUNG WOENARDI, lahir di Surabaya, pada ----  

tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ----  

ratus lima puluh delapan (27-4-1958), swasta, ----  

bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Iris ---  

nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, ---  

Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Provinsi --  

Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --  

3578072704580002, Warga Negara Indonesia. --------  

-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------  

–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  

selaku Komisaris Utama Perseroan. ----------------  
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b. Tuan EKO RACHMANSYAH GINDO, lahir di Jakarta, ----  

pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan -  

ratus tujuh puluh (27-5-1970), swasta, bertempat -  

tinggal di Kota Depok, Rafles Hills Blok O-1 -----  

nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 025, ----  

Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Provinsi ----  

Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --  

3276102705700001, Warga Negara Indonesia. --------  

-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------  

–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  

selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------  

2. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------  

a. Tuan ALDO JUSUF TJAHAJA, lahir di Jakarta, pada --  

tanggal delapan belas Januari seribu sembilan ----  

ratus tujuh puluh tiga (18-1-1973), swasta, ------  

bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Garden V ---  

Blok E/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, ---  

Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran ----  

Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------  

Penduduk nomor 3174051801730004, Warga Negara ----  

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

–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  

selaku Direktur Utama Perseroan. -----------------  

b. Tuan PETER RULAN ISMAN, lahir di Jakarta, pada ---  

tanggal tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh ----  

puluh satu (3-7-1971), swasta, bertempat tinggal -  

di Jakarta, Jalan Panglima Polim V nomor 16, -----  

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan ---  

Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -------  
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Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  

3174070307710007, Warga Negara Indonesia. --------  

–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  

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

3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ---------------------  

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----  

hadir dalam Rapat maupun yang hadir secara virtual --  

seluruhnya berjumlah 10.006.904.857 (sepuluh miliar -  

enam juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus ---  

lima puluh tujuh) saham atau mewakili 99,43% --------  

(sembilan puluh sembilan koma empat tiga persen) ----  

dari 10.064.568.363 (sepuluh miliar enam puluh empat  

juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus --  

enam puluh tiga) saham yang merupakan saham ---------  

Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, termasuk  

pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat ----  

maupun yang hadir secara virtual seluruhnya ---------  

berjumlah 60.946.101 (enam puluh juta sembilan ratus  

empat puluh enam ribu seratus satu) saham atau ------  

mewakili 51,38% (lima puluh satu koma tiga delapan) -  

dari 118.609.580 (seratus delapan belas juta enam ---  

ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh) total -  

pemegang saham Independen. --------------------------  

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa -  

pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---  

telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------  

Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain -------  

memuat  nama pemegang saham dan jumlah saham yang -------  

dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---  
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yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek perseroan -  

terbatas PT ADIMITRA JASA KORPORA, berkedudukan di -----  

Jakarta Utara. -----------------------------------------  

-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib -----  

Rapat sebelum Rapat dimulai. Kemudian MC membacakan ----  

mengenai kuorum sehubungan dengan agenda Rapat yang ----  

akan dilaksankan, antara lain sebagai berikut: ---------  

1. Untuk Agenda Pertama Rapat berdasarkan Pasal 14 -----  

ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat --  

dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau -------  

diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --  

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang --------  

dimiliki Pemegang Saham Independen. -----------------  

2. Untuk Agenda Kedua Rapat berdasarkan Pasal 16 ayat --  

(1) Anggaran Dasar  Perseroan, Rapat dapat -----------  

dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili ----  

paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah --------  

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah --  

dikeluarkan Perseroan -------------------------------  

-Kemudian selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 ayat (19) --  

Anggaran Dasar Perseroan, penghadap tuan UNTUNG --------  

WOENARDI selaku Komisaris Utama Perseroan ditunjuk -----  

sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan KEPUTUSAN DEWAN -----  

KOMISARIS PT VICTORIA INVESTAMA Tbk nomor --------------  

001/VI/SPDK/V/2022 tertanggal dua puluh tiga Mei dua ---  

ribu dua puluh dua (23-5-2022), yang dibuat dibawah ----  

tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, ---  

Notaris tertanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua -  

(10-6-2022) nomor 73, dan fotokopinya dilekatkan pada --  
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minuta akta ini, menyampaikan hal-hal antara lain ------  

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

-  Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat --  

ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan -  

Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 -------  

tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum ---------  

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) -  

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor ---------  

14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan ---  

Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 -------  

tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan -  

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --------  

(“HMETD”) (“POJK 14/2019”). ------------------------  

- Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ----  

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan ---  

peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---------  

termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi --  

Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -  

1. melakukan pemberitahuan mata acara dan rencana -  

akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas --  

Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat nomor ------  

077/VI/DIR-CORRSEC/VI/2022 tertanggal dua puluh  

satu April dua ribu dua puluh dua (21-4-2022). -  

2. melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -----  

kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui ---  

situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ------  

Perseroan dan situs web KSEI : -----------------  

a. Pengumuman Rapat yang dilakukan pada -------  

tanggal dua puluh delapan April dua ribu ---  
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dua puluh dua (28-4-2022); -----------------  

b. Pemanggilan Rapat yang dilakukan pada ------  

tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua ----  

puluh dua (19-5-2022); dan -----------------  

3. melakukan Keterbukaan Informasi sehubungan -----  

dengan agenda Rapat Kedua pada tanggal dua -----  

puluh delapan April dua ribu dua puluh dua -----  

(28-4-2022) dan melakukan Keterbukaan ----------  

Informasi tambahan pada tanggal delapan Juni ---  

dua ribu dua puluh dua (8-6-2022), melalui -----  

situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web ---  

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----  

Notaris, mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau -----  

terwakili dalam Rapat tersebut dan apakah sudah --------  

memenuhi ketentuan kuorum seperti yang disyaratkan -----  

dalam Anggaran Dasar Perseroan. ------------------------  

-Selanjutnya sehubungan dengan pertanyaan dari ---------  

Pimpianan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan ------  

bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat tersebut adalah -----  

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

a. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan Daftar Hadir ---  

Peserta Rapat dan Daftar Pemegang Saham yang --------  

diberikan oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku -----  

Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham ------  

yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sebanyak ----  

10.064.568.363 (sepuluh miliar enam puluh empat -----  

juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus --  

enam puluh tiga) saham. -----------------------------  
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b. Bahwa untuk Agenda Pertama, berdasarkan Pasal 44 ----  

huruf (a) POJK No. 15/2020 juncto Pasal 14 ayat (4) -  

huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat -----  

dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili ----  

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh ---  

saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -------  

Pemegang Saham Independen. Dengan demikian pemegang -  

saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir --  

secara langsung maupun melalui kuasa yang diberikan -  

melalui eProxy eASY KSEI sebanyak 60.946.101 (enam --  

puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu -----  

seratus satu) saham atau mewakili 51,38% (lima ------  

puluh satu koma tiga delapan) dari 118.609.580 ------  

(seratus delapan belas juta enam ratus sembilan -----  

ribu lima ratus delapan puluh) total pemegang saham -  

Independen. -----------------------------------------  

c. Bahwa untuk Agenda Kedua, berdasarkan Pasal 42 POJK -  

15/2020 juncto Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar -----  

Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila --------  

dihadiri dan/atau diwakili paling kurang 2/3 (dua ---  

per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak ------  

suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ----  

Dengan demikian pemegang saham yang hadir dan/atau --  

diwakili baik yang hadir secara langsung maupun -----  

melalui kuasa yang diberikan melalui eProxy eASY ----  

KSEI sebanyak 10.006.904.857 (sepuluh miliar enam ---  

juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima ---  

puluh tujuh) saham atau mewakili 99,43% (sembilan ---  

puluh sembilan koma empat tiga persen) dari ---------  
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10.064.568.363 (sepuluh miliar enam puluh empat -----  

juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus --  

enam puluh tiga) saham yang merupakan saham ---------  

Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. ---------  

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran --  

Rapat telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam ---------  

Anggaran Dasar dan POJK 15/2020. Oleh Karenanya, Rapat -  

tersebut adalah sah dan dapat mengambil ----------------  

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dan semua ---  

ini akan saya, Notaris catat dalam risalah Rapat yang -  

akan saya, Notaris buat. -------------------------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan kepada Rapat -  

bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan ----------  

sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, baik -  

mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, --  

maka Rapat yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, --  

tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua ------------  

(10-6-2022), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil -  

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai -----  

hal-hal yang disebut dalam agenda Rapat. Selanjutnya, --  

Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 11.23 WIB ---------  

(sebelas lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia ----  

Barat). ------------------------------------------------  

----------- “Ketuk palu 3X (tiga kali)”  ---------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan: --------------  

-Sesuai dengan pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini -----  

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

1. Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa ----  

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”); -----  
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2. Persetujuan rencana perubahan Anggaran Dasar -------  

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

-Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ------  

tanggal dua belas Mei dua ribu dua puluh dua -----------  

(12-5-2022), Perseroan tidak menerima usulan dari para -  

Pemegang Saham untuk menambah atau merubah Mata Acara --  

Rapat ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah ----  

disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat diterima ---  

oleh para Pemegang Saham dan Pimpinan Rapat nyatakan ---  

sah. ---------------------------------------------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat sampaikan pula penjelasan --  

singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah ---------  

sebagaimana yang telah Perseroan sampaikan pada Rapat --  

Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah di --------------  

selenggarakan sebelumnya. ------------------------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, oleh ---  

karena agenda Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh ----  

para pemegang saham, maka dilanjutkan dengan -----------  

pembahasan keseluruhan agenda Rapat. -------------------  

-P E M B A H A S A N: ----------------------------------  

1. AGENDA PERTAMA RAPAT : ------------------------------  

- Persetujuan atas Rencana PMTHMETD. ---------------  

-Sehubungan dengan agenda Rapat tersebut, Pimpinan --  

Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: ------  

- Diusulkan Dalam Rapat tersebut Sebagai Berikut: --  

Perseroan melakukan peningkatan modal Perseroan --  

tanpa hak memesan efek terlebih dahulu -----------  

(PMTHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya ------  

sebesar 9,99% (sembilan koma sembilan sembilan ---  
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persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh -  

dalam Perseroan, maka dengan memperhatikan -------  

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan -------  

Peraturan yang berlaku dibidang pasar modal ------  

khususnya POJK 14/2019. --------------------------  

- Direksi telah mengumumkan: -----------------------  

Keterbukaan Efek Indonesia dan Website Perseroan -  

pada tanggal dua puluh delapan April dua ribu ----  

dua puluh dua (28-4-2022) (Informasi Kepada ------  

Pemegang Saham) Informasi kepada pemegang saham --  

sehubungan dengan PMTHMETD pada website Bursa. ---  

- Alasan Dan Tujuan PMTHMETD: ----------------------  

- Dalam rangka kegiatan usaha, Perseroan -------  

merasakan perlu untuk memperkuat struktur ----  

permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang  

beredar sehingga secara tidak langsung -------  

meningkatkan likuiditas perdagangan atas -----  

saham Perseroan. -----------------------------  

- Tingkat kecukupan dan struktur permodalan ----  

adalah salah satu faktor utama yang ----------  

mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan dalam  

melakukan pengembangan usaha dan perluasan ---  

jenis kegiatan usaha. Pengembangan usaha dan -  

perluasan jenis kegiatan usaha Perseroan -----  

perlu didukung dengan peningkatan modal. -----  

- Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan ----  

melihat bahwa alternatif pendanaan dalam -----  

rangka peningkatan modal disetor adalah ------  

pengeluaran saham dari portepel dengan -------  
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mekanisme PMTHMETD sesuai POJK 14/2019. ------  

- Perkiraan Periode Pelaksanaan: -------------------  

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau ---  

bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun --------  

terhitung sejak disetujui oleh Rapat tersebut. ---  

- Penerbitan Saham Baru: ---------------------------  

Perseroan bermaksud untuk melakukan PMTHMETD -----  

sebanyak-banyaknya 1.005.921.051 (satu miliar ----  

lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu -----  

lima puluh satu) saham dengan nilai nominal ------  

Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham atau ---------  

sebanyak-banyaknya 9,99% (sembilan koma sembilan -  

sembilan persen) dari modal ditempatkan dan ------  

disetor penuh dalam Perseroan. -------------------  

- Penggunaan Dana: ---------------------------------  

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah --------  

dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan -  

oleh Perseroan untuk memperkuat struktur ---------  

permodalan entitas anak, yaitu PT BANK VICTORIA --  

INTERNATIONAL dalam rangka pemenuhan Peraturan ---  

Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.03/2020 -----  

tentang Konsolidasi Bank Umum. -------------------  

- Dampak Pelaksanaan PMTHMETD Terhadap Pemegang ----  

Saham: -------------------------------------------  

- Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah ----  

saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi  

lebih banyak. Karenanya setelah penambahan ---  

modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam  

rangka kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini -----  
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efektif, persentase kepemilikan saham masing -  

masing pemegang saham Perseroan akan ---------  

mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09% ---  

(sembilan koma nol sembilan persen). Akan ----  

tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh -------  

pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan  

Saham Baru tidak mengalami perubahan. Dengan -  

digunakannya dana yang diperoleh dari --------  

pelaksanaan PMTHMETD untuk memperkuat --------  

struktur permodalan Perseroan dan/atau -------  

entitas anak, investasi pada efek atau surat -  

berharga serta sebagai modal kerja Perseroan,  

diharapkan akan memberikan dampak positif ----  

bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan ------  

meningkatnya shareholders’ value. ------------  

- Dalam menentukan harga pelaksanaan dari ------  

PMTHMETD ini, Perseroan akan selalu ----------  

memperhatikan ketentuan harga minimum --------  

pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan ---  

Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor I-A tentang -  

tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat ---  

Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh ---  

Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan -  

Direksi BEI nomor Kep-00101/BEI/12/2021, -----  

tanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua -  

puluh satu (21-12-2021), di mana harga -------  

minimum pelaksanaan paling sedikit 90% -------  

(sembilan puluh persen) dari rata-rata harga -  

penutupan saham Perseroan selama kurun waktu -  
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25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut  

di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan --  

pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, dan  

dengan memperhatikan kepentingan Perseroan ---  

dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta  

memperhatikan kualitas dari Investor yang ----  

akan menginvestasikan dananya dalam ----------  

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

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---  

membuka kesempatan kepada para pemegang saham -------  

Independen atau kuasanya untuk mengajukan -----------  

pertanyaan dan/atau komentar terhadap agenda yang ---  

baru saja dijelaskan. Bagi yang ingin mengajukan ----  

pertanyaan yang berkaitan dengan acara Rapat, -------  

diberi 2 (dua) kali kesempatan dan dipersilakan -----  

dengan tata cara bertanya sebagai berikut: ----------  

- Bagi pemegang saham Independen dan/atau kuasa ----  

yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan -----  

pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan, dan ---  

menyerahkan formulir yang telah dibagikan --------  

sebelumnya. --------------------------------------  

- Bagi pemegang saham Independen dan/atau kuasa ----  

yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan  

pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----  

fitur chat pada layar e-Meeting Hall di aplikasi -  

eASY.KSEI. ---------------------------------------  

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham --  

yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------  

pertanyaannya. -----------------------------------  
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-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---  

ada pemegang saham Independen atau kuasanya yang ----  

mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat ----  

dapat mengambil keputusan untuk AGENDA PERTAMA ------  

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

1. Menyetujui pengeluaran saham baru sehubungan -----  

dengan rencana Perseroan untuk melakukan ---------  

penambahan modal ditempatkan dan disetor ---------  

Perseroan sebanyak-banyaknya 1.005.921.051 (satu -  

miliar lima juta sembilan ratus dua puluh satu ---  

ribu lima puluh satu)  saham dengan nilai --------  

nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) atau sebesar ---  

9,99% (sembilan koma sembilan sembilan persen) ---  

dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan -  

dan disetor penuh dalam Perseroan melalui --------  

mekanisme PMTHMETD dengan memperhatikan ----------  

ketentuan peraturan perundang-undangan dan -------  

peraturan yang berlaku dibidang pasar modal ------  

khususnya POJK 14/2019. --------------------------  

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa ---  

kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan ------  

Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan --  

yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan ----  

PMTHMETD tersebut di atas, termasuk tetapi tidak -  

terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan ------  

PMTHMETD yang dianggap baik oleh Direksi, --------  

membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen --  

berkaitan dengan peningkatan modal tersebut ------  

serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan ----  
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serta melakukan pendaftaran yang di perlukan -----  

kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan -----  

PMTHMETD, satu dan lain hal tanpa ada ------------  

pengecualian dengan mengingat ketentuan ----------  

peraturan perundang-undangan yang berlaku --------  

termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. --------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat -  

dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham -  

Independen atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau -  

abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk --  

mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual -  

dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ---------  

Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ---------  

mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------------  

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----  

Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah --  

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

-  Para pemegang saham yang menyatakan suara --------  

ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara. ------------------  

-  Para pemegang saham yang menyatakan TIDAK SETUJU -  

1.000 (seribu) suara. ----------------------------  

-  Jumlah suara SETUJU mewakili 60.945.101 (enam ----  

puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu --  

seratus satu) suara atau sebesar 51,38% (lima ----  

puluh satu koma tiga delapan persen) dari total --  

pemegang saham Independen Perseroan. -------------  

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara ------------  

disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat ------  

menyampaikan, dengan demikian dapat disimpulkan -----  
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bahwa usulan keputusan dari AGENDA PERTAMA Rapat ----  

telah disetujui. ------------------------------------  

------------ ”Ketuk palu 1x (satu kali)”  -----------  

2. AGENDA KEDUA RAPAT : --------------------------------  

- Persetujuan rencana perubahan Anggaran Dasar -----  

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

-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan ------  

antara lain sebagai berikut: ------------------------  

-  Sehubungan dengan telah disetujuinya Agenda ------  

Pertama Rapat oleh Pemegang Saham Independen, ----  

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan ----  

Pemegang Saham Perseroan atas rencana Perubahan --  

Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, -------  

sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan --  

dan modal disetor Perseroan sesuai dengan hasil --  

pelaksanaan PMTHMETD. ----------------------------  

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---  

membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau --  

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------  

komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. -  

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------  

berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---  

kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara --------  

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

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----  

secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----  

dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan --  

formulir yang telah dibagikan sebelumnya. --------  

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----  
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secara elektronik dan ingin mengajukan -----------  

pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----  

fitur chat pada layar e-Meeting Hall di aplikasi -  

eASY.KSEI. ---------------------------------------  

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham --  

yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------  

pertanyaannya. -----------------------------------  

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---  

ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----  

pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------  

mengambil keputusan untuk AGENDA KEDUA Rapat --------  

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

1. Menyetujui rencana perubahan Pasal 4 ayat (2) ---  

Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ------  

peningkatan modal ditempatkan dan disetor -------  

Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan -------  

PMTHMETD. ---------------------------------------  

2. Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan ---  

kuasa dan wewenang dengan hak subsitusi kepada --  

Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subsitusi --  

untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan --  

mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran ----  

Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di -------  

hadapan Notaris yang selanjutnya akan dilaporkan  

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------  

Republik Indoensia, serta melakukan semua dan ---  

setiap tindakan yang diperlukan sehubungan ------  

dengan keputusan tersebut. ----------------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat -  
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dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham -  

atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----  

untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------  

mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual -  

dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ---------  

Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk ----------  

mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------------  

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----  

Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah --  

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

-  Para pemegang saham yang menyatakan suara --------  

ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara. ------------------  

-  Para pemegang saham yang menyatakan TIDAK SETUJU -  

0 (nol) suara. -----------------------------------  

- Jumlah suara SETUJU mewakili 10.006.904.857 ------  

(sepuluh miliar enam juta sembilan ratus empat ---  

ribu delapan ratus lima puluh tujuh) suara atau --  

setara dengan 100% (seratus persen) dari seluruh -  

jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan ----  

dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili ---  

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

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara ------------  

disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat ------  

menyampaikan, dengan demikian dapat disimpulkan -----  

bahwa usulan keputusan dari AGENDA KEDUA Rapat ------  

telah disetujui. ------------------------------------  

-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------  

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --  

maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.42 WIB -  
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(sebelas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia ---  

Barat). ------------------------------------------------  

-------------”Ketuk palu 3x (tiga kali)” ---------------  

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------  

dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------  

dipergunakan dimana perlu. -----------------------------  

-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------  

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --  

pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --  

ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --  

1.  Nona YENI ARDINI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----  

satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----  

delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---  

Jalan Taman Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---  

Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, ----------  

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu -  

Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara -  

Indonesia; ------------------------------------------   

2. Nona MONICA NADYA MENDENA UJUNG, lahir di Kalang ----  

Simbara, pada tanggal dua puluh delapan Oktober -----  

seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan --------  

(28-10-1998), bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, -  

Jalan Barisan Kalang Simbara Nomor 9, Rukun ---------  

Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kalang -----  

Simbara, Kecamatan Sidikalang, Provinsi Sumatera ----  

Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------  

1211016810980003, Warga Negara Indonesia. -----------  

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----------------  

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --  
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-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --  

kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah --------  

meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan --------  

pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh --  

saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------------------  

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------  

--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.------ 

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

\\SERVER-DOKUMEN\ARINI\ARINI\PT VICTORIA INVESTAMA TBK\RUPST DAN RUPSLB 2022\74 - 

BA RUPSLB PT VI TBK - FINAL.DOC 


