
 
 

RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  

PT STAR PACIFIC Tbk  
 
Direksi PT Star Pacific Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan telah diselenggarakan pada hari Senin, 15 Maret 2021, bertempat di Ruang 
Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang 15810. 
 

A. Mata acara Rapat 
 

Persetujuan atas rencana transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham milik PT Anggraini Mulia pada PT Aon Indonesia 
yang terdiri dari: (i) transaksi penerbitan 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang 
seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Anggraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa 
pada PT Aon Indonesia oleh PT Anggraini Mulia kepada Aon Corporation Australia Limited dan pemberian kewenangan 
kepada Direksi Perseroan untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan 
setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan transaksi restrukturisasi penyertaan atas 
saham tersebut. PT Anggraini Mulia adalah perusahaan terkendali Perseroan. Transaksi yang akan dilaksanakan oleh                      
PT Anggraini Mulia ini merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan pemegang saham sebagaimana 
disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020. 
 

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu: 
 

1. Bapak Agus Arismunandar  Presiden Komisaris  
2. Bapak Ganesh Chander Grover Komisaris Independen 
3. Bapak Lukman Djaja  Presiden Direktur 
4. Ibu Heni Widjaja   Direktur 
5. Bapak Rizal Paramarta  Direktur  

 

Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Arismunandar selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan 
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 19 Februari 2021. Rapat dibuka pada pukul 09.55 WIB dan ditutup 
pada pukul 10.41 WIB. 
 

C. Kehadiran Para Pemegang Saham 
 

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 902.627.926 saham atau 77,119% dari 
sejumlah 1.170.432.803 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah. 
 

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat 
 

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang 
Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat (”Pemegang Saham”) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan 
pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan. Jumlah Pemegang Saham yang 
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah 1 (satu)  orang. 
 

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan 
 

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka 
keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak 
setuju dan/atau suara abstain diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. 
 

F. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat 
 

 

Mata acara  Persetujuan atas rencana transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham milik                   
PT Anggraini Mulia pada PT Aon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi penerbitan 750 
(tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya 
akan diambil bagian oleh PT Anggraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu 
lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Anggraini Mulia kepada Aon 
Corporation Australia Limited dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan 
untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta 
melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan 
sehubungan transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham tersebut. PT Anggraini 
Mulia adalah perusahaan terkendali Perseroan. Transaksi yang akan dilaksanakan oleh                      
PT Anggraini Mulia ini merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan 
pemegang saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 17/POJK.04/2020. 

 



Jumlah Pemegang Saham  
yang mengajukan 
pertanyaan  dan/ atau 
menyatakan pendapat 

 
Ada 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan. 
 

Hasil pemungutan suara Setuju Tidak Setuju Abstain 

Jumlah Saham % Jumlah Saham % Jumlah Saham % 

902.627.926 100 - - - - 

Keputusan mata acara  1. Menyetujui rencana transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham milik                      
PT Anggraini Mulia pada PT Aon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi penerbitan 
750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang 
seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Anggraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 
1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Anggraini 
Mulia kepada Aon Corporation Australia Limited. PT Anggraini Mulia adalah 
perusahaan terkendali Perseroan. Transaksi yang akan dilaksanakan oleh                   
PT Anggraini Mulia ini merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan 
pemegang saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 17/POJK.04/2020. 

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama 
maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran 
Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau 
menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan 
pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau 
yang terkait dengan rencana Transaksi dengan syarat dan ketentuan yang 
dianggap baik oleh Direksi dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada 
Direksi Perseoran baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk 
menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris 
untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta-
akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat 
dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan 
segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut. 

 

                                          
Tangerang, 17 Maret 2021 

PT STAR PACIFIC Tbk 
 Direksi 

 


