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SURAT KETERANGAN
Nomor: 536.Xll/N/2020
Yais bertanda tanqan di bawah ini:

Not.ris Kota Jak.rta Utara
dengan ini mererangkan:

-Bahwa PT DUMI TE$OKUITUM UNGGUL Tbk, berkedldukan di lGta Administrati
Jakarta setatan ( PeBeroan") telah menyetengsarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Jumat, 18 Daember 2020

Jl.l

ayjend. D. , Panjaitan kavling2

Pukul 10,25 sampai dengan 10.l8wtB
Penrhihan sx han DPwan

Keh.dlran Dew.n Komt.rL Dan Dlrekel
Rrpat dih.dlrl oleh D.wan Komh.rh dan Dlrctsi:
ANNE PATRICIA SUTANTO

Direksi

NANING WAHYUNINGSIH

C.

Jumhh SahaBY.ng H.dir Pada S.at Rap.t
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
*l!ruhnya mewakili 25.51i.452.180 nham yang merupakan 55,170% dari seluruh
jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dike(uarkan oleh

D.

Mekarftme Penlrmbil.n K€putus.n Rapat
Dalam mata a.ara Rapat, seteLah ditakukan uraian dan penjetasan, para pemegang
saham diberikan kesempatan untuk mensajlkan pertanyaan atau memberikan
taEsapan/pendapat. setelah tidak ada lasi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari
para pemegang saham, maka Rapat dllanjutkan d€ngan peryambihn keputusan yang
dilakukan berdasa.kan musyawarah untuk mufakat.
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E.

Pengajuan Pertanyadh Dan T!ng8.p.n Dal.mMataA.ar. Rap6t
Dalam Rapat tidak ada pemecang saham yang mengajukan perianyaan maupun
tanggapan pada mata acara Rapai.

illt

H.sil PenunSutan Sura
Acar. R.p!t
&putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat

.
G.

1. llemberhentikan dengan hormat ibu NAN NG WAHYUN NGSTH dari jabatannya
selaku Komisaris lndependen Peueroan terhitung sejak ditutupnya Rapat densan
disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yary setinasi.tingsinya atas jasa
dan kontribusi kepada PeEeroan, sekaligus menunjuk dan mengangkar Bapak
SEBASTIAN US TEG lJ ll SAN JAYA sebagai Komieris ndependen Perseroan yang batu,
untuk man jabatan torhituE sejak ditltupnya Rapat sampai denlan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham lahunan PeEeroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), sehingga untuk setanjutnya susunan D,.wan rcmisans Pe6eroan sebaqai

: IbU ANNE PATRICIA SUTANTO
: BapaK sEBA5T ANUS TEGUH SANJAYA
2. Memberikan wewenans dan kuasa kepada Direksi Pekroan, dengah hak subsritusi
untuk meLakukan segata tindakan sehubunsan densan pemberhentian dan
pensaryktan aneeota Dewan Komisarn sebalaimana teEebut di atas, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuarkan serta
meiandatansanj akta di hadapan nohrn, dai memberitahukan kepada pihakyang
beMenang serta melakukan segala tindakan yans diperlukan sesuai ketentuan
pe ratu ran peru nd anq- hdansa n ya n{ berlaku.
.3ahwa risatah hasit keputusan Rapar sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam
akta Berita Acara Rapat Umum Pem€ang Saham Llar siasa nomor 55 tertanggal 18
Desember 2020, yan3 minuta aktanya dibuat oteh saya, Notaris.
oemikian surat keterangan inidibuat, u ntu k dapat

di pergu

nakan sebagaimana mestinya-

Jakarta. 13

D-osemb-or 2020

