
BERITA ACARA RAPAT UMI]M PEMEGA}IG SAHAM LUAR BIASA

PT GAYA ABADI SEIIPI'RNA TbK

Nomor : 95.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-7-2020 (tiga puluh

,Juli dua ribu dua puluh) .

Puku1 : L6.20' (enam belas lewat dua puluh menit)

Waktu Indonesia Barat

Saya, SATRIA AIIIPUIIRiA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan,

Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum,

Magister Kenotariatan, Notarj-s di .fakarta, dengan

dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya,

Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

Atas permintaan Direksi PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk.

berkedudukan d.i Kabupaten Tangerang, yang perubahan

seluruh anggaran dasarnya dimuat. dalam akta

tertanggal 21,-6-20L9 (dua puluh satu .Tuni dua ribu

semhj-Ian belas) nomor l-1, dibuat dihadapan RAHAYU

NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-

,Jakarta Selatan, dan telah mendapat perset.ujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, sebagaimana Lernyata'dari Surat Keputusan-

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

fndonesia tertanggal 24-6-201-9 (dua puluh empat ,funi-

dua ribu sembilan belas) nomor

AHU-0032550.AH. 01. 02.TAHUN 20L9, serta telah

didaftarkan dal-am Da.ft.ar Perseroan pada tanggal

24-6-201-9 (dua puluh empat Junj- dua ribu sembilan

belas) nomor AHU- 0097345.AH.01.1-1.TAHUN 20t9, dan

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem

Admj-nistrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata darj- :
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a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- 

Dasar PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., tertanggal ------

24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan ---

belas) nomor AHU-AH.01.03-0289739, serta telah ------

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----

24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan ---

belas) nomor AHU-0097345.AH.01.11.TAHUN 2019; -------

b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----

Perseroan PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., tertanggal --

24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan ---

belas) nomor AHU-AH.01.03-0289740, serta telah ------

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----

24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan ---

belas) nomor AHU-0097345.AH.01.11.TAHUN 2019. ------- 

Perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tertanggal --

20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----

belas) nomor 13, dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, ---

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -

Selatan, dan telah diterima dan dicatat di dalam ----

Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata 

dari : ---------------------------------------------- 

a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-  

Dasar PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., tertanggal ------

20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----

belas) nomor AHU-AH.01.03-0376293, serta telah ------

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----

20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----

belas) nomor AHU-0247328.AH.01.11.TAHUN 2019; ------- 

b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- 

Perseroan PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., tertanggal --
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20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----

belas) nomor AHU-AH.01.03-0376294, serta telah ------

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----

20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----

belas) nomor AHU-0247328.AH.01.11.TAHUN 2019; ------- 

(selanjutnya disebut Perseroan). -------------------- 

Berada di SELIS Kelapa Gading, Jalan Raya Kelapa ----

Gading Permai Blok A nomor 8-9, Jakarta Utara, untuk- 

membuat berita acara mengenai semua hal yang --------

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang- 

Saham Luar Biasa, yang diadakan pada hari, tanggal, -

pukul dan tempat tersebut. --------------------------

Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan- 

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi 

sebagaimana tersebut: -------------------------------

1. Tuan EDI HANAFIAH KWANTO, lahir di Palembang, ----

pada tanggal 21-4-1985 (dua puluh satu April seribu -

sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara ----

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----

Tangerang, Kampung Cikoneng Baru, Rukun Tetangga 004, 

Rukun Warga 002, Kelurahan Gandasari, Kecamatan -----

Jatiuwung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 

Induk Kependudukan 3671022104850006; ---------------- 

untuk sementara berada di Jakarta; ------------------ 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----- 

a. dalam jabatannya selaku Direktur PT SELIS --------

INVESTAMA INDONESIA, demikian sah mewakili Direksi --

dan bertindak atas nama PT SELIS INVESTAMA INDONESIA, 

berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya 

dimuat dalam akta tertanggal 6-12-2018 (enam Desember 
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dua ribu delapan belas) nomor 02, dibuat dihadapan –-

RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------

Administrasi Jakarta Selatan, dan telah mendapat ----

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia tertanggal 7-12-2018 (tujuh ------

Desember dua ribu delapan belas) nomor --------------

AHU-0058552.AH.01.01.TAHUN 2018, serta telah --------

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----

7-12-2018 (tujuh Desember dua ribu delapan belas) ---

nomor AHU-0166154.AH.01.11.TAHUN 2018; -------------- 

PT SELIS INVESTAMA INDONESIA, dalam hal ini diwakili- 

sebagai pemilik/pemegang sebanyak 1.425.000.000 (satu 

miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham dalam -

Perseroan; ------------------------------------------ 

b. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;- 

2. Tuan WILSON (alias WILSON NG), lahir di Medan, --- 

pada tanggal 3-11-1982 (tiga November seribu sembilan 

ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---

partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -

The Villas White House nomor 11 Mall of -------------

Indonesia (MOI), Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 019, 

Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa -----

Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk- 

dengan Nomor Induk Kependudukan 1271200311820001; ---

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -

jabatannya selaku Direktur Perseroan; ---------------

3. Tuan WILSON (alias WILSON TEOH), lahir di Medan, -

pada tanggal 6-8-1988 (enam Agustus seribu sembilan -
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ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, 

partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Gading ----

Resort Residences E/15 nomor 20, Rukun Tetangga 004,- 

Rukun Warga 019, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -----

Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- 

1271010608880004; ----------------------------------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -

jabatannya selaku Direktur Perseroan; --------------- 

4. Tuan TJOA KING HOA, lahir di Kayuagung, pada -----

tanggal 19-10-1958 (sembilan belas Oktober seribu ---

sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara ----

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- 

Jalan Janur Elok 7 Blok Q1-2 nomor 1, Rukun ---------

Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa -----

Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan 3173051910580004; ---------------------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. sebagai pemilik/pemegang 75.000.000 (tujuh puluh -

lima juta) saham dalam Perseroan; ------------------- 

b. dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan;  

5. Tuan Insinyur HADI AVILLA TAMZIL, lahir di -------

Bandung, pada tanggal 20-10-1962 (dua puluh Oktober -

seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- 

Nouvelle Townhomes Kaveling 22, Jalan Cempaka III ---

nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, -------

Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta --

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
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Induk Kependudukan 3174062010620004; ---------------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -

jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; --- 

6. MASYARAKAT; --------------------------------------  

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku- 

pemilik/pemegang 200 (dua ratus) saham dalam --------

Perseroan; ------------------------------------------ 

Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---

saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---

lainnya. -------------------------------------------- 

A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 ---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor ------- 

15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan -

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebelum 

diadakan pengumuman untuk Rapat ini telah disampaikan 

pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa -

Keuangan sebagaimana ternyata dari Surat Elektronik -

tertanggal 16-6-2020 (enam belas Juni dua ribu dua --

puluh) nomor 028/SLIS/VI/2020, dan untuk memenuhi ---

ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan --

juncto Pasal 14 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa ------

Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Pengumuman ---

Rapat Umum Pemegang Saham, telah diadakan pengumuman- 

kepada para pemegang saham melalui iklan dalam ------

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang 

terbit di tempat kedudukan Perseroan, pada tanggal --

23-6-2020 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh), -

yaitu Harian Ekonomi Neraca pada halaman 6 (enam) ---

dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal 

30-7-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh) ------



 

7 

nomor 94, yang isinya berbunyi sebagai berikut : ---- 

-------------------- PENGUMUMAN ---------------------

-- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA -

----- PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK (“PERSEROAN”) ------ 

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham – 

Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum- 

Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada hari -----

Kamis, 30 Juli 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”). -- 

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar ---

Perseroan juncto Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan- 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 ---

Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum ------

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

Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam situs web ----

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

(www.gaya-slis.com), situs web penyedia e-RUPS dan --

1 (satu) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia pada- 

hari Rabu, 8 Juli 2020. ----------------------------- 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (10) Anggaran ----

Dasar Perseroan, yang berhak hadir atau diwakili ----

dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya ------

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -

hari Selasa, 7 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 --

Waktu Indonesia Barat. ------------------------------ 

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam -

mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 21- 

ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ------

POJK 15/2020, dan usul mata acara Rapat diajukan ----

secara tertulis kepada Direksi paling lambat --------

7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat. --- 
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Dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik ----

Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan -----

Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus ------------

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional ----

serta memperhatikan ketentuan Pasal 8 POJK ----------

No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan --------

menghimbau kepada para pemegang saham untuk --------- 

memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General 

Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan -----

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme 

pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam ---

proses penyelenggaraan Rapat. ----------------------- 

-------------- Jakarta, 23 Juni 2020 ----------------  

---------------- Direksi Perseroan ------------------

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 ---

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat 1 -----

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

15/POJK.04/2020 tentang Pemanggilan Rapat Umum ------

Pemegang Saham, sebelum diadakan rapat ini telah ----

diadakan pemanggilan kepada para pemegang saham -----

dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian ------

berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, pada 

tanggal 8-7-2020 (delapan Juli dua ribu dua puluh), -

yaitu Harian Ekonomi Neraca pada halaman 11 (sebelas) 

dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal 

30-7-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh) ------

nomor 94, yang isinya berbunyi sebagai berikut : ---- 

-------------------- PANGGILAN ---------------------- 

--------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN --------- 
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----------------------- DAN -------------------------

------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -------- 

------------ PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK -------------

Direksi PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (selanjutnya ----

disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Para ----- 

Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum- 

Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan ------

(keduanya untuk selanjutnya disebut “Rapat”) yang ---

akan diselenggarakan pada : -------------------------  

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020; ---------------- 

Waktu RUPST   : 14.00 – 15.00 WIB; ------------------ 

Waktu RUPSLB  : 15.00 – 16.00 WIB; ------------------ 

Tempat        : SELIS Kelapa Gading; ----------------  

Jl. Raya Kelapa Gading Permai Blok A- 

No. 8-9 Jakarta Utara; -------------- 

Agenda RUPST : -------------------------------------- 

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun- 

Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan ----

Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta -

pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan -

untuk Tahun Buku 2019 yang berakhir pada tanggal ----

31 Desember 2019; ----------------------------------- 

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -

Tahun Buku 2019; ------------------------------------ 

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit -

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan- 

menentukan persyaratan lainnya; --------------------- 

4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota ------

Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020; -- 
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5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran- 

Umum Perdana Perseroan per 31 Desember 2019. -------- 

Penjelasan Agenda Rapat : --------------------------- 

- Agenda nomor 1, 2, 3 dan 4 merupakan agenda rutin - 

yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan -------

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

- Agenda nomor 5 bersifat laporan dan tidak --------- 

memerlukan persetujuan pemegang saham. ------------ 

Agenda RUPSLB : ------------------------------------- 

- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan-   

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 

(”POJK 15”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, -----

Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 (”POJK 16”) ------

tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ------------- 

Penjelasan Agenda RUPSLB : -------------------------- 

- Agenda nomor 1 akan meminta persetujuan Pemegang -- 

Saham untuk mengubah isi sebagian pasal Anggaran --

Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15 --

dan POJK 16. -------------------------------------- 

CATATAN : ------------------------------------------- 

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan -------

tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan -------- 

Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar- 

Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan -------

Peseroan melalui iklan koran Harian Ekonomi Neraca, -

aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, -

dan situs web Perseroan (www.gaya-slis.com). -------- 

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat -----

http://www.gaya-slis.com/
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adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya -------- 

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan- 

pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan -

pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada 

sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek ------

Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham -

di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal ---

7 Juli 2020. ---------------------------------------- 

3. Para Pemegang Saham yang atau Kuasa Pemegang Saham 

yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat ----

untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran 

Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat -------

dimulai, dengan ketentuan : ------------------------- 

a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang ----

Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk ------

menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) ---

atau bukti jati diri lainnya, baik yang memberi kuasa 

maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran- 

Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. ------------- 

b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ---

agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan ------------

perubahan-perubahannya berikut Akta susunan pengurus- 

terakhir. ------------------------------------------- 

c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam ---

Penitipan Kolektif KSEI, wajib menyerahkan Konfirmasi 

Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh --

melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. ---------- 

4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat 

diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris, dan ----- 

karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa -----
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Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang -------- 

dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam -------

pemungutan suara. ----------------------------------- 

5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam --

kerja di : ------------------------------------------ 

Kantor Pusat ---------------------------------------- 

PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. ------------------------- 

Jl Raya Serang Km 29 no. 8 -------------------------- 

Tangerang, Banten, Indonesia ------------------------ 

Telp. +62 21-4509888 -------------------------------- 

Kantor Biro Administrasi Efek ----------------------- 

PT Adimitra Jasa Korpora ---------------------------- 

Rukan Kirana Boutique Office ------------------------ 

Jl Kirana Aveneu III Blok F3 no 5 ------------------- 

Kelapa Gading, Jakarta Utara ------------------------ 

Telp : +62 21 -29745222  ---------------------------- 

6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus -

sudah diterima kembali oleh Perseroan ---------------

selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal ---------

23 Juli 2020 pukul 16.00 WIB di Kantor Pusat --------

Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek --------

PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat sebagaimana --

tercantum di atas. ---------------------------------- 

7. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---

No. 15/POJK.04/2020, Perseroan juga meyediakan ------ 

alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa 

secara elektronik melalui sistem Electronic General -

Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh- 

KSEI (“e-proxy”) paling lambat 1 (satu) hari kerja --

sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 29 Juli 2020 ---
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pukul 12.00 WIB. ------------------------------------  

8. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan --------

penularan Covid-19 selama darurat masa bencana ------ 

Covid-19 di Indonesia, dengan tanpa bermaksud -------

mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau -------- 

Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan 

catatan penting di bawah ini : ---------------------- 

a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham --

Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana -

tersebut pada butir 2 di atas untuk memberikan kuasa- 

kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan- 

untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan --

suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI yang 

disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian ----

kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan- 

Rapat, maupun melalui formulir surat kuasa pada -----

butir 4 di atas. ------------------------------------ 

b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap- 

hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti ------

protokol keamanan dan Kesehatan sebagai berikut : --- 

i. Menggunakan masker; ------------------------------ 

ii. Mengikuti prosedur pemeriksaan Kesehatan, seperti 

pemeriksaan suhu tubuh (baik yang akan dilakukan oleh 

Perseroan maupun manajemen Gedung tempat ------------

penyelenggaraan Rapat); ----------------------------- 

iii. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir 

pernyataan Kesehatan yang memuat informasi Kesehatan- 

dan perjalanan yang dapat diunduh di situs web ------

Perseroan (www.gaya-slis.com); dan ------------------ 

iv. Menerapkan jaga jarak atau physical distancing --
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sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung --------

penyelenggara Rapat. -------------------------------- 

9. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir- 

pada saat penyelenggaraan Rapat. -------------------- 

10. Semua materi/bahan terkait mata acara Rapat -----

tersedia bagi Pemegang Saham di Kantor Pusat -------- 

Perseroan maupun situs web Perseroan ----------------

(www.gaya-slis.com) sejak tanggal Panggilan ini. ---- 

-------------- Jakarta, 8 Juli 2020 -----------------  

----------- PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. -------------

-------------------- Direksi ------------------------  

Pembawa Acara : ------------------------------------- 

Selamat Sore hadirin yang terhormat, ----------------- 

Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu -

Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham serta para ------

undangan lainnya, baik yang hadir dalam ruangan rapat- 

maupun yang berpartisipasi melalui aplikasi yang telah 

disediakan oleh Penyedia e-RUPS, pada acara Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk. 

(selanjutnya disebut “Rapat”), yang diselenggarakan --

pada hari ini, Kamis, tanggal 30-7-2020 (tiga puluh --

Juli dua ribu dua puluh). ---------------------------- 

Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan Tata Tertib 

Rapat yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para –

pemegang saham dan kuasa pemegang saham, dan telah ---

kami unggah di situs Perseroan. ---------------------- 

Kami sampaikan beberapa pokok dalam Tata Tertib yang- 

perlu diperhatikan bersama, sebagai berikut : ------- 

1. Rapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan ------

menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan penyebaran –
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corona virus disease, atau disebut juga Covid-19 ----

sesuai ketentuan pemerintah, kebijakan Perseroan dan- 

pemilik tempat penyelenggaraan Rapat. --------------- 

2. Rapat dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa -----

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

3. Peserta Rapat adalah : --------------------------- 

a) Anggota Dewan Komisaris Perseroan. --------------- 

b) Anggota Direksi Perseroan. ----------------------- 

c) Pemegang Saham, dan ------------------------------ 

d) Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham --

yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai- 

hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan ---

suara dalam Rapat. ---------------------------------- 

- Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk -----------

mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, -------

memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam -----

Rapat, adalah yang namanya tercatat dalam Daftar ----

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7-7-2020 (tujuh 

Juli dua ribu dua puluh) sampai dengan pukul --------

16.00’ (enam belas) Waktu Indonesia Barat dan dapat -

memberikan kuasa atas haknya tersebut kepada kuasanya 

yang sah. ------------------------------------------- 

- Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam ---

penitipan kolektif, wajib menunjukan Asli Surat -----

Kolektif Saham serta menyerahkan salinannya kepada --

Petugas Pendaftaran. -------------------------------- 

- Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan ------

kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi 

Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh ---

Perseroan melalui KSEI. ----------------------------- 
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- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada – 

Penerima kuasanya yang sah maka Penerima Kuasa harus- 

melakukan pendaftaran kehadiran sebelum memasuki ----

ruang Rapat dengan menunjukan tanda pengenal yang ---

asli dan sah serta wajib melengkapi dengan asli Surat 

Kuasa dan salinan tanda pengenal Pemegang Saham yang- 

memberikan kuasa. ----------------------------------- 

Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa -----

dengan menggunakan e-Proxy dalam platform eASY.KSEI,- 

penerima kuasa e-Proxy yang hadir tetap diwajibkan --

untuk melakukan pendaftaran kehadiran kepada Petugas- 

Pendaftaran. ---------------------------------------- 

Apabila Pemegang Saham yang sebelumnya telah --------

memberikan kuasa melalui e-Proxy dalam platform ----- 

eASY.KSEI, namun pemegang saham tersebut hadir dalam- 

Rapat, maka Perseroan akan membatalkan kuasa dan ----

suara atas nama pemegang saham tersebut, serta ------

mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, ---

sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

Anggaran Dasar dan Tata Tertib Rapat ini. ----------- 

4. Pimpinan Rapat. Berdasarkan Peraturan Otoritas ---

Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tentang ---

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham 

Perusahaan Terbuka dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar 

Perseroan, Rapat akan dipimpin anggota Dewan --------

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk –

menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat -----

berhak : -------------------------------------------- 

i. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau –

belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan ------- 
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ii. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata ---

Tertib yang dianggap penting. ----------------------- 

5. Kuorum kehadiran pelaksanaan Rapat sesuai --------

ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, -

POJK dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk semua Mata –

Acara Rapat, Rapat dapat dilangsungkan apabila ------

dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah –

yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian --

dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh 

Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui ---

oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah 

suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. ------ 

6. Pembahasan Mata Acara dilakukan secara -----------

berkesinambungan sesuai etika dan Bahasa yang santun. 

7. Sesi Tanya Jawab. -------------------------------- 

i. Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Rapat, ---

para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan -----

diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan -------

dan/atau menyatakan pendapat, usul atau saran yang --

berhubungan dengan Mata Acara Rapat. Sesi tanya jawab 

untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilaksanakan -----

maksimum 10 (sepuluh) menit. ------------------------ 

ii. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan harus -----

dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir ---

Pertanyaan secara lengkap dan mengangkat tangan agar- 

petugas dapat mengambil Formulir Pertanyaan tersebut- 

untuk diperlihatkan kepada Notaris guna pengecekan --

keabsahannya dan selanjutnya diserahkan kepada ------

Pimpinan Rapat. ------------------------------------- 

iii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang- 
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memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform ----- 

eASY.KSEI, pertanyaan akan dibacakan oleh Notaris --- 

sesuai dengan data yang ada dalam e-Proxy tersebut. – 

iv. Bagi yang tidak dapat berbahasa Indonesia, ------

pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Inggris dan ---

pertanyaan tersebut diberikan tanggapan dalam Bahasa- 

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

v. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau ------

tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang ---

tidak sesuai dengan Mata Acara yang akan dibahas. --- 

vi. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota ----

Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat 

oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan jawaban atau ---

tanggapan. ------------------------------------------ 

8. Pelaksanaan pengambilan keputusan : -------------- 

i. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah ----

untuk mufakat. --------------------------------------

Untuk semua Mata Acara Rapat keputusan diambil ------

berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara setuju ----

lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh ---

saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ------

Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan 

pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah- 

sesi waktu tanya jawab selesai. --------------------- 

ii. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau -------

kuasanya yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham –

yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform- 

eASY.KSEI, mengikuti prosedur sebagai berikut : ----- 

a) tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya- 

untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang –
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Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, --

maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) 

kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham ---

yang dimilikinya atau diwakilinya. ------------------ 

b) Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme –

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

1) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir –

secara fisik dengan memberikan suara tidak setuju ---

atau suara abstain/blangko diminta untuk mengangkat –

tangan, dan menyerahkan Formulir Voting yang telah di 

isi kepada petugas untuk selanjutnya akan dihitung --

oleh Notaris ; -------------------------------------- 

2) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir –

secara fisik dengan tidak mengangkat tangan dianggap- 

setuju. --------------------------------------------- 

3) Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah- 

yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform- 

eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data ---

yang ada pada e-Proxy tersebut. --------------------- 

4) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang -------

memberikan suara abstain/blanko pada saat pengambilan 

keputusan oleh Pimpinan Rapat dianggap mengeluarkan –

suara yang sama dengan suara mayoritas. ------------- 

5) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang 

sah meninggalkan ruang Rapat pada saat dilakukan ----

pemungutan suara untuk pengambilan keputusan atau ---

sebelum Rapat selesai, maka yang bersangkutan -------

dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil ---

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

9. Selama Rapat berlangsung, seluruh pihak di dalam –



 

20 

ruang Rapat tidak diperkenankan menggunakan telepon –

genggam maupun piranti elektronik lainnya yang dapat- 

mengganggu jalannya Rapat. Apabila selama Rapat -----

berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu --

tertibnya Rapat maka Pimpinan Rapat dapat meminta ---

bantuan pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan- 

Rapat untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang --

dipandang perlu dan wajar. -------------------------- 

Demikian pokok-pokok Tata Tertib Rapat yang wajib ---

dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat --

agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. --------- 

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1- 

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham –

Perseroan akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan --

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ------- 

Berdasarkan KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT GAYA ABADI -

SEMPURNA Tbk. tertanggal 17-7-2020 (tujuh belas Juli- 

dua ribu dua puluh) Dewan Komisaris telah menunjuk --

Bapak Insinyur HADI AVILLA TAMZIL, selaku Komisaris -

Independen Perseroan, sebagai Ketua Rapat untuk -----

memimpin rapat ini, kepada Bapak Insinyur HADI AVILLA 

TAMZIL, kami persilahkan. --------------------------- 

Ketua Rapat (Bapak Insinyur HADI AVILLA TAMZIL) : --- 

Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami ---------

mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas ----

kehadiran Bapak dan Ibu Pemegang saham serta Kuasa --

Pemegang Saham pada Rapat ini, baik yang hadir ------

dalam ruangan rapat maupun yang berpartisipasi ------

melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Penyedia- 

e-RUPS. --------------------------------------------- 
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Sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar Perseroan dan- 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) –-

tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas- 

Jasa Keuangan (“OJK”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang –

Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK -------

nomor 15/2020”), Direksi Perseroan telah melaksanakan 

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

a. Pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada -----

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BURSA EFEK ------

INDONESIA masing-masing pada tanggal 16-6-2020 (enam- 

belas Juni dua ribu dua puluh); --------------------- 

b. Pengumuman rencana Rapat kepada para Pemegang ----

Saham melalui situs web Bursa Efek, situs web -------

Penyedia e-RUPS, situs web Perseroan dan 1 (satu) ---

surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian- 

Ekonomi Neraca pada tanggal 23-6-2020 (dua puluh tiga 

Juni dua ribu dua puluh); --------------------------- 

c. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham -----

melalui situs web Bursa Efek, situs web Penyedia ----

e-RUPS, situs web Perseroan dan 1 (satu) surat kabar- 

harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Ekonomi ----

Neraca pada tanggal 8-7-2020 (delapan Juli dua ribu -

dua puluh). ----------------------------------------- 

Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham –

dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah 

diumumkan, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai –

berikut : ------------------------------------------- 

Mata Acara Rapat : ---------------------------------- 

Mengubah Pasal 17 ayat 6 (a), (b), Pasal 18, -------- 
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Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 7, ayat 8, -------- 

Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 ayat 7, ayat 8 ------

Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ------------------- 

Sebelum Rapat resmi dibuka, terlebih dahulu saya akan 

menanyakan kepada Bapak Notaris apakah kuorum Rapat -

ini telah terpenuhi. -------------------------------- 

Notaris : ------------------------------------------- 

Selamat Siang hadirin yang terhormat, saya, SATRIA --

AMIPUTRA AMIMAKMUR, Notaris di Jakarta, dengan ini --

saya memberitahukan kuorum untuk pelaksanaan RUPS ---

Luar Biasa PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk. Setelah -----

memeriksa daftar hadir para Pemegang Saham, tercatat- 

jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini 

sebanyak 1.500.000.200 (satu miliar lima ratus juta -

dua ratus) saham yang merupakan 75% (tujuh puluh ----

lima) persen dari sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) 

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai --

dengan hari ini, yang mempunyai hak suara yang sah --

sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan 

dan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu -----

tujuh) tentang Perseroan Terbatas. ------------------ 

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -------------- 

Ketua Rapat (Bapak Insinyur HADI AVILLA TAMZIL) : --- 

Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------- 

Mengingat semua persyaratan telah terpenuhi, maka ---

saya nyatakan Rapat ini secara resmi dibuka pada ----

pukul 15.23’ (lima belas lewat dua puluh tiga menit)- 

Waktu Indonesia Barat. ------------------------------ 

------------ Palu diketukkan 3 (tiga) kali ---------- 
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Ketua Rapat (Bapak Insinyur HADI AVILLA TAMZIL) : --- 

Selamat Sore, Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa --

Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati, sebelum 

kami memulai Mata Acara Rapat ini, dengan telah -----

dikeluarkannya peraturan baru oleh Otoritas Jasa ----

Keuangan yaitu POJK 15 tentang Perubahan atas -------

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor POJK ---------

nomor 10/POJK.04/ 2017 tentang Rencana dan ----------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan- 

Terbuka, dan POJK 16 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik -

yang mengakibatkan perlu adanya perubahan dalam -----

Anggaran Dasar Perseroan harus disesuaikan terhadap -

POJK 15 dan POJK 16; -------------------------------- 

Perseroan bermaksud untuk merubah beberapa pasal ----

dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan. -------------------------------------- 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, kami mengusulkan- 

kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai ------

berikut : ------------------------------------------- 

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 6 (a), (b), ---

Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 7, ------

ayat 8, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat 7, ----

ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan ---

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ------------ 

2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa --

kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk- 

melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau --

disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran ----

Dasar Perseroan tersebut di atas dalam bentuk akta --
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notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan ----

serta menandatangani semua permohonan dan dokumen ---

lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan -

perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar ---

Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan. ------------- 

Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham -

dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan ----

hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara -

para Pemegang Saham atau Kuasanya ada yang ingin ----

mengajukan pertanyaan ? ----------------------------- 

Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat -

tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----

pertanyaan. ----------------------------------------- 

Bagi para pemegang saham yang memberikan suara ------

melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI dan --------

mengajukan pertanyaan dan/atau usulan melalui e-mail- 

kepada penerima Kuasa Independen, maka pertanyaan ---

dan/atau usulan tersebut akan dibacakan oleh Notaris- 

sesuai dengan data e-mail penerima Kuasa Independen -

tersebut. ------------------------------------------- 

Notaris : ------------------------------------------- 

Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------ 

Ketua Rapat (Bapak Insinyur HADI AVILLA TAMZIL) : --- 

Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham -

dan hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada- 

yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara Bapak --

atau Ibu ada yang tidak setuju atau memberikan suara- 

blanko/abstain terhadap usulan-usulan tersebut di ---
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atas ? ---------------------------------------------- 

Bagi yang tidak setuju atau memberikan suara --------

blanko/abstain mohon untuk mengangkat tangan. ------- 

--------------------- Jeda waktu -------------------- 

Notaris : ------------------------------------------- 

Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------ 

Ketua Rapat (Bapak Insinyur HADI AVILLA TAMZIL) : --- 

Terima kasih, karena semuanya setuju, maka dengan ini 

Rapat secara musyawarah dan mufakat menyetujui ------

usulan-usulan tersebut di atas. --------------------- 

----------- Palu diketukkan 1 (satu) kali ----------- 

Ketua Rapat (Bapak Insinyur HADI AVILLA TAMZIL) : --- 

Hadirin yang terhormat, karena sampai batas waktu ---

yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat 5 ---------

Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sekurang-kurangnya --

7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk ----

Rapat Umum Pemegang Saham, tidak ada usulan yang ----

kami terima dari pemegang saham untuk dimasukkan ke -

dalam Mata Acara Rapat, maka selesailah sudah -------

seluruh acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --

pada hari ini. --------------------------------------

Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham -

dan hadirin yang kami hormati. ----------------------  

Dengan telah diambilnya keputusan untuk acara Rapat -

ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------ 

PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk, telah selesai. --------- 

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu para -

Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham serta para -----

undangan lainnya atas kehadiran serta partisipasinya-  
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pada acara Rapat ini. ------------------------------- 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GAYA ABADI ----- 

SEMPURNA, Tbk, kami tutup secara resmi pada pukul --- 

16.04’ (enam belas lewat empat menit) Waktu Indonesia 

Barat. ---------------------------------------------- 

------------ Palu diketukan 3 (tiga) kali ----------- 

Pembawa Acara : -------------------------------------  

Dengan telah ditutupnya Rapat ini, maka selesailah -- 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GAYA ABADI --

SEMPURNA Tbk. --------------------------------------- 

Terima Kasih. --------------------------------------- 

----------------- DEMIKIAN AKTA INI ----------------- 

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------ 

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --

bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -------- 

- Nyonya KARLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

19-1-1987 (sembilan belas Januari seribu sembilan ---

ratus delapan puluh tujuh); -------------------------

- Tuan HENDRI, lahir di Sungai Kunyit, pada tanggal -

4-10-1998 (empat Oktober seribu sembilan ratus ------

sembilan puluh delapan); ---------------------------- 

keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat -------

tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. ------------- 

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------

Notaris kepada para saksi, maka segera para saksi ---

dan saya, Notaris menandatangani akta ini, sedangkan- 

para penghadap telah meninggalkan ruang rapat sebelum 

Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan tidak ---------

menandatangani akta ini. ---------------------------- 

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa  
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