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PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

“PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk” 
 
 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal  Pasal  49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 
(selanjutnya disebut POJK No. 3152), Direksi PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) 
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat)  yaitu: 
 
(A).  Pada : 
 Hari/Tanggal  : Rabu/26 Oktober 2022 
 Waktu             :  10.30 WIB sd 10.35 

Tempat         : Graha Krama Yudha Lantai 2, Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan 
 

 Mata acara Rapat   :     Persetujuan atas tindakan direksi untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang 
berkaitan dengan Proyek Combine Heat and Power ("CHP") yang sedang 
dijalankan oleh Perseroan.   

 
(B).  Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat  : 
 

DIREKSI  
Direktur Utama  : Ivo Wongkaren; 
Direktur   : Said August Putra; 
Direktur   : Husni Heron; 

 
DEWAN KOMISARIS  
Komisaris  Utama  
merangkap 
Komisaris Independen : Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi; 

 
(C).  Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 621.136.798 saham yang memiliki hak suara yang sah atau                    

89,08% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 
 
(D).  Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan umtuk mengajukan 

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. 
 
(E).  Mata Acara Rapat   : tidak ada pertanyaan. 
 
(F).  Mekanisme pengambilan keputusan dalam  Rapat adalah sebagai berikut : 

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat 
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. 
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(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara : 
 

Agenda :  
 

Setuju Abstain Tidak Setuju 
 
621.136.798 suara atau 100% dari 
seluruh saham dengan hak suara 
yang hadir dalam Rapat. 
 

 
- 

 
- 

 

 
 
Keputusan Agenda RUPSLB : 
 

"Memberikan persetujuan atas tindakan direksi untuk melaksanakan tindakan tindakan yang berkaitan 
dengan Proyek Combine Heat and Power ("CHP") yang sedang dijalankan oleh Perseroan, termasuk tapi 
tidak terbatas untuk Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Menyetujui untuk melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan adanya Perjanjian Kredit 
antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank"); 

2. Menyerahkan aset Perseroan untuk digunakan sebagai agunan kredit kepada Bank serta 
mengetahui dan memahami risiko atas penyerahan assetnya tersebut sebagai agunan kredit 
kepada Bank. Persetujuan diberikan sampai dengan kredit dinyatakan lunas, dan berlaku terhadap 
setiap perubahan limit kredit maupun perubahan ketentuan dan/atau syarat-syarat kredit;  

3. Menyetujui dan memberikan hak kepada Bank untuk pada waktunya nanti melaksanakan 
penjualan atas asset yang diserahkan sebagai agunan apabila terjadi kondisi wanprestasi yang 
dilakukan oleh Perseroan; 

4. Tidak akan melakukan suatu tindakan penuntutan perdata maupun tuntutan ganti kerugian 
kepada pihak Bank akibat pelaksanaan penjualan/eksekusi barang agunan guna menyelesaikan 
kewajiban Perseroan; dan 

5. Dalam hal terjadi suatu tindakan penuntutan oleh pihak ketiga yang mengaku dan merasa berhak 
atas barang agunan yang akan dieksekusi tersebut, maka Pemilik Agunan dengan ini akan 
bertanggung jawab atas risiko hukum dan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab yang 
timbul berkenaan dengan eksekusi barang agunan tersebut” 

 
Jakarta, 26 Oktober 2022 

PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk 

Direksi 
 

 


