










































































RETNO HERTIYANTI, SH, MH 
NOTARIS KOTA SEMARANG 

-
-r- dua April duaribu sembilanbelas (22-04-2019); -------

I - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal duapuluh ----

tiga April duaribu sembilanbelas (23-04-2019); 

- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) -

tanggal duapuluh dua April duaribu sembilanbelas ----

(22-04-2019); ---------------------------------------

- Pembayaran Dividen tanggal dua Mei duaribu ----------

sembilanbelas (02-05-2019). -------------------------

-Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan

juga mengusulkan sisa Laba Bersih tahun duaribu delapanbelas 

(2018) yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib 

sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang ------

Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya 

disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. --------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-

Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----

mengenai Agenda Ketiga Rapat ini. 

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian ---

Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang -----

diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk -

mufakat. ----------------------------------------------------

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak -

setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan, 

maka usul yang diajukan untuk Agenda Ketiga Rapat sebagaimana

yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -------

musyawarah untuk mufakat dan Rapat dengan suara bulat -------

memutuskan: -------------------------------------------------

-Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan un~uk 

tahun buku duaribu delapanbelas (2018) adalah sebagi berikut:

- Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham -------------











RETNO HERTIYANTI, SH, H 
NOTARIS KOTA SEMARANG 

(IPO) adalah sebagai berikut: ------------------------------- 

1. Modal Kerja sebesar Rp 472.700.000.000,- (empatratus ----- 

tujuhpuluh dua miliar tujuhratus juta rupiah); ----------- 

2.	 Investasi sebesar Rp 354.600.000.000,- (tigaratus limapuluh 

empat miliar enamratus juta rupiah) yang dilakokasikan --- 

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

a.	 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk sebesar --

Rp 243.200.000.000,- (duaratus empatpuluh tiga miliar 

duaratus juta rupiah); ------------------------------- 

I b. Anak Perusahaan, PT Semarang Herbal Indo Plant sebesar-

Rp 85.100.000.000,- (delapanpuluh lima miliar seratus 

juta rupiah); ---------------------------------------- 

I c.	 Anak Perusahaan, PT Muncul Mekar sebesar --------------

Rp 26.300.000.000,- (duapuluh enam miliar tigaratus juta 

rupiah); ---------------------------------------------- 

3. Dan infrastruktur IT sebesar Rp 16.900.000.000,- --------- 

(enambelas miliar sembilanratus juta rupiah). 

-Mengingat Agenda Rapat Kelima bersifat laporan, maka untuk - 

mata acara ini tidak diperlukan tanya jawab maupun pemungutan

suara. ------------------------------------------------------ 

-Agenda Rapat Kelima telah selesai dan terakhir dilanjutkan - 

dengan: 

AGENDA RAPAT KEENAM: Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan 

serta keqiatan usaha Perseroan sehubunqan denqan telah ------ 

berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 --

Tahun 2017 tentanq K1asifikasi Baku Lapanqan Usaha Indonesia 

(KBLI) Tahun 2017. 

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DAVID HIDAYAT sebagai 

Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya 

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





















REINO HERTIYANTI, SH, MH 
NOTARIS KOTA SEMARANG 

Publik Saudara MUHAMMAD KURNIAWAN dari Kantor Akuntan -----

Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young -----

Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, -----

Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, 

Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan ------

keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal tigapuluh --

satu Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018) telah ----

selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang --------

diberikan. -----------------------------------------------

I 2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit --

informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

akan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu

sembilanbelas (31-12-2019), yaitu Saudara MUHAMMAD -------

KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro 

dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung 

Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal 

Sudirman Kavling 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain -

yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, 

Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila 

Saudara Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik yang ---

ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan

wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan -------

honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. -----

III. AGENDA KETIGA. -----------------------------------------

-Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk 

tahun buku duaribu delapanbelas (2018) adalah sebagi berikut:

- Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar 

Rp 531.079.200.000,- (limaratus tigapuluh satu milyar 

tujuhpuluh sembi Ian juta duaratus ribu rupiah) atau -------

setara dengan Rp 36,- (tigapuluh enam rupiah) per lembar --


















