
 
PENGUMUMAN 

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 
PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk 

(”Perseroan”) 
 

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah 
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) 
pada: 
 
Hari / Tanggal :  Jumat, 13 November 2020 
Waktu  :  14:27 WIB – 14:57 WIB 
Tempat  :  iNews Center Lantai 3 

   Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 
 
KEHADIRAN:     
Dewan Komisaris:  
1. Noersing   :  Komisaris Utama 
2. Andry Wisnu   :  Komisaris Independen 
 
Direksi: 
1. Ella Kartika   :  Direktur Utama 
2. Valencia Herliani Tanoesoedibjo :  Direktur 
3. Dewi Tembaga   :  Direktur 
4. Titan Hermawan   :  Direktur 
5. Lina Priscilla Tanaya  :  Direktur  
 
Pemegang Saham: 
 
4.720.792.300 saham (90,74%)  dari total  saham yang memiliki hak 
suara yang sah yaitu sebanyak 5.202.000.000 saham termasuk di 
dalamnya 696.752.345 saham (62,87%) dari total 1.108.181.045 
saham Pemegang Saham Independen.  
Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham independen 
dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan 
Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang 
saham utama, atau pengendali, sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 8A ayat 2 POJK No. 14/2019. 
 
I. MATA ACARA RAPAT: 
 

1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan sebanyak-
banyaknya 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang 
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 
16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan 
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019. 

2. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (stock split) 
dengan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar 
Perseroan.   

 
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN 

RAPAT: 
 

1. menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa 
Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) dengan surat 

pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan No.: 085/MSI-
Corsec/IX/2020 tanggal 30 September 2020; dan 

2. melakukan iklan pengumuman pada tanggal 07 Oktober 2020 
dan iklan pemanggilan pada tanggal 22 Oktober 2020 melalui 
situs web penyedia e-RUPS atau eASY.KSEI 
(https://www.easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia 
(https://www.idx.co.id), dan situs web Perseroan 
(https://www.msi.id). 
 

III. KEPUTUSAN RAPAT: 
 

MATA ACARA PERTAMA RAPAT   

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham 
Independen dan kuasa Pemegang Saham Independen yang 
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan 
pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. 

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan 
maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham 
Independen dan atau kuasa Pemegang Saham Independen 
yang hadir yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab 
pada Mata Acara Pertama Rapat.  

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara 
dengan cara lisan. 

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Tidak ada Pemegang Saham Independen atau kuasa 

Pemegang Saham Independen yang menyatakan abstain; 
b. Pemegang Saham Independen atau kuasa Pemegang 

Saham Independen yang menyatakan tidak setuju 
sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000009% dari 
total saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham 
Independen;  

c. Pemegang Saham Independen atau kuasa Pemegang 
Saham Independen yang menyatakan setuju sebanyak 
696.752.245 saham atau merupakan 62,873503% dari 
total saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham 
Independen; 

Maka usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama disetujui 
dengan suara terbanyak. 

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai 
berikut: 
1. Menyetujui untuk pengeluaran saham baru sehubungan 

dengan rencana Perseroan untuk melakukan 
Penambahan Modal Perseroan sebanyak-banyaknya 
sejumlah  3 % (tiga persen) atau sebesar 156.060.000 
(seratus lima puluh enam juta enam puluh ribu) saham 
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 
100,- (seratus rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 
312.120.000 (tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh 
ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham 
senilai Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setelah dilakukannya 
stock split dari jumlah seluruh saham yang telah 

ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan 
melalui mekanisme tanpa Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku 
dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No.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 (“POJK No. 14 Tahun 2019”). 
Pengeluaran saham-saham Perseroan tersebut akan 
dilaksanakan sekaligus atau bertahap, syarat dan harga 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku di Pasar Modal. 

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada 
Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris 
Perseroan, untuk mengeluarkan saham baru Perseroan 
terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal 
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

3. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada 
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang 
diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham 
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam 
menentukan harga pelaksanaan, membuat dan/atau 
minta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, akta yang 
diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau 
pejabat yang berwenang termasuk Notaris, seluruhnya 
tanpa ada yang dikecualikan, dengan tetap mengingat 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. 

  
MATA ACARA KEDUA RAPAT   

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham 
dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan 
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan 
Mata Acara Kedua Rapat. 

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan 
maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham 
dan atau kuasa pemegang saham yang hadir yang dilakukan 
bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Kedua 
Rapat. 

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara 
dengan cara lisan. 

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham 

yang menyatakan abstain; 
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak  100 saham atau 
merupakan 0,000009% dari total seluruh saham yang sah 
yang hadir dalam Rapat;  

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang 
menyatakan setuju sebanyak  4.720.792.200 saham atau 
merupakan 99,999998% dari total seluruh saham yang 
sah yang hadir dalam Rapat; 

Maka usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat disetujui 
dengan suara terbanyak. 

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut: 
1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) 

Perseroan dengan rasio 1:2 (satu berbanding dua) dari 
sebelumnya Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham 
menjadi Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per saham; 

2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 
Anggaran Dasar Perseroan serta susunan pemegang 
saham sehubungan dengan pelaksanaan dari pemecahan 
nilai nominal saham (stock split) sebagaimana dimaksud 
dalam butir 1 diatas; 

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi 
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang 
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan stock split 
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyatakan atau 
menetapkan kembali jumlah nilai nominal saham 
sehubungan dengan pelaksanaan stock split tersebut, 
menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan 
nilai nominal saham, menyatakan perubahan Pasal 4 
Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 
di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya 
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk 
mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan 
pemberitahuan Anggaran Dasar serta selanjutnya 
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan 
berguna untuk keperluan tersebut tanpa ada 
pengecualian. 

 
 

Jakarta, 17 November 2020 
PT MNC Studios International Tbk 

Direksi Perseroan 
 

https://www.msi.id/

