PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 bertempat di JS Luwansa Hotel
and Convention Center, Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No.22, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat”)
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 11.41 WIB.
A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama
: Tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE
- Komisaris
: Tuan ROBERTUS BISMARKA KURNIAWAN
- Komisaris
: Tuan ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE
- Komisaris Independen : Tuan ILHAM AKBAR HABIBIE

- Direktur Utama
- Direktur
- Direktur Tidak Terafiliasi
- Chief Finance Officer

:
:
:
:

Direksi
Tuan ERICK THOHIR
Tuan Raden Mas HARLIN ERLIANTO RAHARDJO
Tuan JULIANDUS A. LUMBAN TOBING
Tuan AHMAD ZULFIKAR

B. Agenda Rapat :
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi global yang akan dicatatkan dan diperdagangkan di luar wilayah Indonesia, yang merupakan
Transaksi Material berdasarkan peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak dalam rangka penerbitan obligasi global
yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) selaku Entitas Induk
Perseroan yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
dan transaksi afilisasi yang mengandung unsur benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu.
4. Persetujuan atas rencana pengalihan atas sebagian atau seluruh piutang PT Cakrawala Andalas Televisi terhadap VIVA kepada Perseroan, yang merupakan
transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat adalah :
 Terhadap Agenda Pertama, Ketiga dan Keempat Rapat, berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 POJK 32/2014, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½
(satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
 Terhadap Agenda Kedua Rapat, berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 28 POJK 32/2014, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari
jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
 Terhadap Agenda Ketiga Rapat yang mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bapepem-LK IX.E.1, diperlukan juga
persetujuan Pemegang Saham Independen (“RUPS Independen”) dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 POJK 32/2014, yaitu RUPS
Independen dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 37.911.735.300 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu
tiga ratus) saham atau mewakili 96,68% (sembilan puluh enam koma enam delapan persen) dari 39.215.538.400 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta lima
ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, dan untuk Pemegang Saham
Independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.617.871.900 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus)
saham atau mewakili 77,09% (tujuh puluh tujuh koma nol sembilan persen) dari 3.396.051.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu) saham
dan merupakan seluruh saham yang dikeluarkan dan dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen Perseroan.
Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat dan RUPS Independen adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.
D. Hasil Perhitungan dan Keputusan Rapat :
Agenda Pertama
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
1 (satu) orang
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Agenda pertama ini dengan suara bulat
Sebanyak 37.911.735.300 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas
Tidak ada
Tidak ada
juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham atau 100% (seratus
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan
Memutuskan dan menyetujui Rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Global yang akan dicatat dan diperdagangkan
di luar wilayah Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E2 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Agenda Kedua
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Agenda kedua ini disetujui dengan
Sebanyak 37.911.735.300 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas
Tidak ada
Tidak ada
suara bulat
juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham atau 100% (seratus
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan
Memutuskan dan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian
besar atau seluruh asset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak dalam rangka penerbitan obligasi global yang
akan dilaksanakan oleh Perseroan.
Agenda Ketiga
Mengingat Agenda Ketiga Rapat ini merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan
transaksi afilisasi yang mengandung unsur benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu,
maka keputusan atas Agenda ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu: pertama persetujuan dari seluruh pemegang saham yang hadir; dan kedua persetujuan dari pemegang saham Independen

A. Keputusan Pertama oleh seluruh Pemegang Saham yang hadir
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Agenda ketiga ini disetujui dengan suara Sebanyak 37.911.735.300 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas
Tidak ada
Tidak ada
bulat.
juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham atau 100% (seratus
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan
Memutuskan dan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan rencana
Perseroan untuk memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) selaku Entitas
Induk Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan transaksi afilisasi yang mengandung unsur benturan kepentingan
berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
B. Keputusan Kedua oleh Pemegang Saham Independen
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Agenda ketiga ini disetujui dengan
Sebanyak 2.617.871.900 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta delapan
Tidak ada
Tidak ada
suara bulat
ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus
persen) dari total jumlah suara pemegang saham independen.
Keputusan
Memutuskan dan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan rencana
Perseroan untuk memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) selaku Entitas
Induk Perseroan yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan transaksi afilisasi yang mengandung unsur benturan kepentingan
berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Agenda Keempat
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Agenda keempat ini disetujui dengan
Sebanyak 37.911.735.300 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas
Tidak ada
Tidak ada
suara bulat.
juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham atau 100% (seratus
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan
Memutuskan dan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan rencana
pengalihan atas sebagian atau seluruh piutang PT Cakrawala Andalas Televisi terhadap VIVA kepada Perseroan, yang
merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama
Rapat Perseroan ditutup pada pukul 12.16 WIB.
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