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ribu dua puluh satu); ----------------------------------  

Terakhir anggaran dasar tersebut telah diubah dengan ---  

akta saya, Notaris tertanggal 06-12-2021 (enam Desember  

dua ribu dua puluh satu) Nomor 9; Akta perubahan mana --  

telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan  

Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  

Manusia Republik Indonesia tertanggal 06-12-2021 (enam -  

Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor ----------------  

AHU-AH.01.03-0481758; ----------------------------------  

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----  

dalam akta saya, Notaris tertanggal 08-06-2022 (delapan  

Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor 19; Akta perubahan --  

mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----  

Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  

Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-06-2022 -------  

(sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor ------------  

AHU-AH.01.09-0020544 (untuk selanjutnya dalam akta ini -  

disebut "Perseroan"). ----------------------------------  

-Berada di Holland Village Jakarta, Jalan Letjen Suprapto ---  

Kaveling 60 Nomor 1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat - 10510, --  

agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan -----  

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -------  

Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, jam ---  

dan tempat yang diuraikan di atas (selanjutnya disebut ------  

"Rapat"). ---------------------------------------------------  

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di ------  

hadapan saya, Notaris : -------------------------------------  

1. Tuan IKIN WIRAWAN, lahir di Bandung, pada tanggal ------  

28-12-1982 (dua puluh delapan Desember seribu ----------  

sembilan ratus delapan puluh dua), swasta, Warga Negara  
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Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan ----  

Mekar Makmur Nomor 53, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -  

004, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa ----  

Kidul; pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------------  

3273172812820001, yang berlaku seumur hidup; -----------  

-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  

jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----------  

2.  Tuan EDWIN, lahir di Bandung, pada tanggal 14-11-1987 --  

(empat belas November seribu sembilan ratus delapan ----  

puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat  

tinggal di Kota Bandung, Jalan Sauyunan Mas V Nomor 23,  

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan ---------  

Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul; pemegang Nomor ---  

Induk Kependudukan 3273171411870001, yang berlaku ------  

seumur hidup; ------------------------------------------  

-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  

jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. ------------  

3.  Nyonya SARAH PHEBRIYANTI, lahir di Surabaya, pada ------  

tanggal 15-2-1991 (lima belas Februari seribu sembilan -  

ratus sembilan puluh satu), swasta, Warga Negara -------  

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan ---  

Gading Indah III NF.1/5, Rukun Tetangga 011, Rukun -----  

Warga 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa --  

Gading; pemegang Nomor Induk Kependudukan --------------  

3578095502910003, yang berlaku seumur hidup; -----------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :  ------  

a. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan  

tertanggal 05-10-2022 (lima Oktober dua ribu dua -  
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puluh dua) bermaterai cukup yang aslinya ---------  

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa ----  

dari tuan ERWIN SENJAYA HARTANTO, tersebut; ------  

-Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya ----  

selaku pemilik dan/atau pemegang 20.550.400 (dua -  

puluh ribu lima ratus lima puluh ribu empat ratus)  

saham dalam Perseroan. ---------------------------  

b. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah -----  

tangan tertanggal 05-10-2022 (lima Oktober dua ---  

ribu dua puluh dua) bermaterai cukup yang --------  

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku --  

kuasa dari : -------------------------------------  

- Tuan ERWIN SENJAYA HARTANTO, Direktur Utama ---  

dari perseroan yang akan disebut dibawah ini; -  

-Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya,  

bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan ---  

demikian mewakili Direksi, dari dan oleh ------  

karenanya untuk dan atas nama serta sah -------  

mewakili PT PUSAKA MAS PERSADA, berkedudukan di  

Kota Bandung, yang telah didirikan dengan akta  

tertanggal 27-06-2008 (dua puluh tujuh Juni dua  

ribu delapan) Nomor 24; dibuat di hadapan -----  

MARGARETH ROSALIA SIBURASTUTI, Sarjana Hukum, -  

Notaris di Bandung; Akta mana telah mendapat --  

pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri ---  

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  

dengan surat keputusannya tertanggal ----------  

11-08-2008(sebelas Agustus dua ribu delapan) --  

Nomor AHU-49546.AH.01.01.Tahun 2008; Anggaran -  

dasar mana telah beberapa kali diubah, --------  
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perubahan mana dimuat dalam akta-akta yang ----  

dibuat di hadapan TRI NURSEPTARI, Sarjana -----  

Hukum, Notaris di Kota Bandung : --------------  

- tertanggal 13-03-2018 (tiga belas Maret dua-  

ribu delapan belas) Nomor 08; Akta perubahan  

mana telah mendapat surat Penerimaan --------  

Pemberitahuan Perubahan Data dari -----------  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  

Republik Indonesia tertanggal 20-03-2018 ----  

(dua puluh Maret dua ribu delapan belas) ----  

Nomor AHU-AH.01.03-0116208; -----------------  

- tertanggal 12-03-2020 (dua belas Maret dua --  

ribu dua puluh) Nomor 09; Akta perubahan ----  

mana telah mendapat persetujuan dari Menteri  

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat ----  

keputusannya Nomor --------------------------  

AHU-0022621.AH.01.02.TAHUN 2020; dan telah --  

mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----  

Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan ---  

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor --  

AHU-AH.01.03-014931, keduanya tertanggal ----  

16-03-2020 (enam belas Maret dua ribu dua ---  

puluh); dan --------------------------------  

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --  

dimuat dalam akta tertanggal 19-09-2020 -------  

(sembilan belas September dua ribu dua puluh) -  

Nomor 11; Akta perubahan mana telah mendapat --  

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --  

Republik Indonesia tertanggal 24-09-2020 (dua -  
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puluh empat September dua ribu dua puluh) -----  

Nomor AHU-AH.01.03-0390241. ------------------  

-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya -----  

selaku pemilik dan/atau pemegang 119.206.601 --  

(seratus sembilan belas juta dua ratus enam ---  

ribu enam ratus satu) saham dalam Perseroan. --  

c.  Berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah -----  

tangan tertanggal 05-10-2022 (lima Oktober dua ---  

ribu dua puluh dua) bermaterai cukup yang --------  

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku --  

kuasa dari : -------------------------------------  

-  Tuan ERIC BARA RUSLI, Sarjana Komputer, -------  

Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut  

di bawah ini; ---------------------------------  

-Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya -  

bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan ---  

demikian mewakili Direksi dari dan oleh -------  

karena itu untuk dan atas nama serta sah ------  

mewakili PT WALDEN GLOBAL SERVICES, -----------  

berkedudukan di Kota Bandung, yang anggaran ---  

dasarnya dimuat dalam akta tertanggal ---------  

02-02-2009 (dua Februari dua ribu sembilan) ---  

Nomor 1; dibuat di hadapan JELLY NASSERI, -----  

Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -----  

Bandung; dan telah mendapat pengesahan sebagai  

badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --  

Manusia Republik Indonesia dengan surat -------  

keputusannya tertanggal 23-06-2009 (dua puluh -  

tiga Juni dua ribu sembilan) Nomor ------------  

AHU-27941.AH.01.01.Tahun 2009; Anggaran dasar -  
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mana telah beberapa kali  diubah, perubahan ----  

mana dimuat dalam akta-akta yang dibuat di ----  

hadapan DHARMAWANGSA, Sarjana Hukum, Notaris di  

Kabupaten Bandung: ----------------------------  

-   tertanggal 03-12-2014 (tiga Desember dua  

ribu empat belas) Nomor 03, Akta --------  

perubahan mana telah mendapat -----------  

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --  

Asasi Manusia dengan surat Keputusannya -  

tertanggal 05-12-2014 (lima Desember dua  

ribu empat belas) Nomor -----------------  

AHU-12304.40.20.2014; dan telah mendapat  

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan  

Data dari Kementerian Hukum dan Hak -----  

Asasi Manusia Republik Indonesia --------  

tertanggal 04-12-2014 (empat Desember ---  

dua ribu empat belas) Nomor -------------  

AHU-45107.40.22.2014; -------------------  

-   tertanggal 21-09-2015 (dua puluh satu ---  

September dua ribu lima belas) Nomor 18;  

Akta perubahan mana telah mendapat surat  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  

Manusia Republik Indonesia tertanggal ---  

02-10-2015 (dua Oktober dua ribu lima ---  

belas) Nomor  AHU-AH.01.03-0969125; ------  

-   tertanggal 16-12-2019 (enam belas -------  

Desember dua ribu sembilan belas) Nomor -  

09; Akta perubahan mana telah mendapat --  

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --  
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Asasi Manusia dengan surat keputusannya -  

Nomor  AHU-0108729.AH.01.02.TAHUN 2019; -  

dan telah mendapat surat Penerimaan -----  

Pemberitahuan Perubahan Data dari -------  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -  

Republik Indonesia Nomor ----------------  

AHU-AH.01.03-0378247; keduanya ----------  

tertanggal 26-12-2019 (dua puluh enam ---  

Desember dua ribu Sembilan belas); ------  

-   tertanggal 10-02-2021 (sepuluh Februari -  

dua ribu dua puluh satu) Nomor 04; Akta -  

mana telah mendapat persetujuan dari ----  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  

dengan surat keputusannya tertanggal ----  

16-02-2021 (enam belas Februari dua ribu  

dua puluh satu) Nomor -------------------  

AHU-0009837.AH.01.02.TAHUN 2021; --------  

-   tertanggal 15-03-2021 (lima belas Maret -  

dua ribu dua puluh satu) Nomor 14; ------  

Akta mana telah mendapat surat ----------  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -  

Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  

Manusia Republik Indonesia tertanggal ---  

16-03-2021 (enam belas Maret dua ribu ---  

dua puluh satu) Nomor -------------------  

AHU-AH.0103-0166102; --------------------  

-   tertanggal 04-08-2021 (empat Agustus dua  

ribu dua puluh satu) Nomor 03; Akta -----  

perubahan mana telah mendapat : ---------  

-  persetujuan dari Menteri Hukum dan ---  
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Hak Asasi Manusia dengan surat -------  

Keputusannya Nomor -------------------  

AHU-0042651.AH.01.02.TAHUN 2021; -----  

-  surat Penerimaan Pemberitahuan -------  

Perubahan Anggaran Dasar dan Surat ---  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---  

Perubahan Data dari Kementerian Hukum  

dan Hak Asasi Manusia Republik -------  

Indonesia berturut-turut dengan ------  

Nomor AHU-AH.01.03-0434546; dan ------  

Nomor AHU-AH.01.03-0434547; ----------  

ketiganya tertanggal 05-08-2021 (lima ---  

Agustus dua ribu dua puluh satu); dan ---  

-   tertanggal 26-08-2022 (dua puluh enam ---  

Agustus  dua ribu dua puluh dua) Nomor ---  

05; Akta mana telah mendapat surat ------  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  

Manusia Republik Indonesia tertanggal ---  

30-08-2022 (tiga puluh Agustus dua ribu -  

dua puluh dua) Nomor --------------------  

AHU-AH.01.09-0049110; -------------------  

-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya -----  

selaku pemilik dan/atau pemegang 408.978.599 --  

(empat ratus delapan juta sembilan ratus tujuh  

puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh --  

sembilan) saham dalam Perseroan. --------------  

4.   MASYARAKAT lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar ---  

pemegang saham yang hadir secara fisik, selaku ---------  

pemegang dan/atau pemilik 61.100 (enam puluh satu ribu -  
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seratus) saham dalam Perseroan. -----------------------  

5.  Tuan ANDRY, dari Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA ----  

JASA KORPORA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  

di Jakarta. --------------------------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------  

undangan Rapat. ----------------------------------------  

6.   Tuan LUCKY BAYU PURNOMO, lahir di Denpasar, pada -------  

tanggal 15-01-1982 (lima belas Januari seribu sembilan -  

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

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan -  

Haji Jian Nomor 83 A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga --  

007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru; -  

pemegang Nomor Induk Kependudukan 32010115018220016, ---  

yang berlaku seumur hidup; -----------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------  

undangan Rapat. ----------------------------------------  

-Selanjutnya turut hadir secara elektronik: -----------------  

1.  Nyonya ERLIN VERONICA HARTANTO, lahir di Bandung, ------  

pada tanggal 24-10-1984 (dua puluh empat Oktober seribu  

sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, Warga -----  

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, ---  

Jalan Mekar Makmur Nomor 53, Rukun Tetangga 001, Rukun -  

Warga 004, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan --------  

Bojongloa Kidul, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----  

3273176410840003, yang berlaku seumur hidup; -----------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  

jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----------------  

2. Tuan ERWIN SENJAYA HARTANTO, lahir di Bandung, pada ----  

tanggal 24-08-1991 (dua puluh empat Agustus seribu -----  

sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, Warga -----  
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Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, ---  

Jalan Astanaanyar Nomor 340, Rukun Tetangga 002, Rukun -  

Warga 003, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana -  

Anyar; pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------------  

3273102408910002, yang berlaku seumur hidup; -----------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  

jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----------------  

3. Tuan M. FIDELIS TEDJA SURYA, lahir di Padang, pada -----  

tanggal 08-11-1957 (delapan November seribu sembilan ---  

ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara ----------  

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,  

Vila Graha Hijau I D-21, Rukun Tetangga 008, Rukun -----  

Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat --  

Timur; pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------------  

3674050811570001, yang berlaku seumur hidup; -----------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  

jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ------  

4. Tuan PINGADI LIMAJAYA, lahir di Bandung, pada tanggal --  

06-03-1990 (enam Maret seribu sembilan ratus sembilan --  

puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ------  

tinggal di Kota Bandung, Jalan Moch. Toha Dalam I Nomor  

9/19A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan --  

Pungkur, Kecamatan Regol; pemegang Nomor Induk ---------  

Kependudukan 3273110603900004, yang berlaku seumur -----  

hidup; -------------------------------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  

jabatannya selaku Direktur Perseroan. ------------------  

5. Tuan HENDY RUSLI, lahir di Bandung, pada tanggal -------  

28-07-1986 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan -----  

ratus delapan puluh enam), swasta, Warga Negara --------  
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Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan ----  

Jendral Ahmad Yani Nomor 435, Rukun Tetangga 001, Rukun  

Warga 002, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying -----  

Kidul; pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------------  

3273142807860005, yang berlaku seumur hidup; -----------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  

jabatannya selaku Direktur Perseroan. ------------------  

6. Tuan EDWARD SETIAWAN, lahir di Payakumbuh, pada tanggal  

02-05-1982 (dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh  

dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  

di Kabupaten Bandung, Komplek Taman Kopo Indah II Blok -  

A 4 Nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, -----  

Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu; ------  

pemegang Nomor Induk Kependudukan 3204090205820005, ----  

yang berlaku seumur hidup; -----------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  

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

7.  MASYARAKAT lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar ---  

pemegang saham yang hadir secara elektronik, selaku ----  

pemegang dan/atau pemilik 32.700 (tiga puluh dua ribu --  

tujuh ratus) saham dalam Perseroan. --------------------  

-Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan selamat siang  

dan selamat datang kepada para pemegang saham dan kuasanya --  

serta tamu undangan, serta memanjatkan puji syukur kehadirat  

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan -----  

kesempatan bagi kita semua untuk dapat hadir disini mengikuti  

acara ini. --------------------------------------------------  

-Para pemegang saham, kuasa pemegang saham Perseroan, para --  

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta para undangan  

dan hadirin sekalian yang terhormat, hari ini Rabu, ---------  
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05-10-2022 (lima Oktober dua ribu dua puluh dua) akan -------  

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --------  

("Rapat") Perseroan. ----------------------------------------  

-Master of Ceremony menyampaikan untuk penyelenggaraan Rapat  

ini dilaksanakan dengan mengindahkan Protokol Kesehatan dan -  

dengan menggunakan fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh ----  

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ------------------------  

Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib yang  

telah dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin saat -  

memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai ketentuan Pasal 39 ---  

ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------  

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat ----  

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya ---  

disebut "POJK 15/2020"). ------------------------------------  

-Master of Ceremony membacakan pokok-pokok Tata Tertib ------  

Rapat. ------------------------------------------------------  

Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: ---  

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan  

Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat -----  

dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul ---  

atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat -  

yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang -----  

Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai --  

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

a.  Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat ----  

menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan  

menuliskan pada lembar yang disediakan oleh ------  

petugas Rapat; -----------------------------------  

b.  Bagi yang hadir secara elektronik dapat ----------  

menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom ----  
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"Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall"  

milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam  

Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama  

pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;  

c.   Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat -  

disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata  

acara rapat yang sedang dibahas. -----------------  

Mekanisme Pengambilan Keputusan: -----------------------  

a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara ---  

musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham  

atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan --  

akan diambil dengan cara pemungutan suara. -------  

b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan --------  

Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham -------  

atau Kuasanya yang hadir secara elektronik -------  

untuk melakukan pemungutan suara telebih ---------  

dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada ------  

yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan -----  

dengan ketentuan sebagai berikut: ----------------  

1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan  

setelah status "Voting for agenda item no ---  

[ ] has started" terlihat dalam flow text ---  

box dan akan berakhir setelah status berubah  

menjadi "Voting for agenda item no [ ] has --  

ended" dalam flow text box. Untuk Pemegang --  

Saham atau Kuasanya yang sah yang belum -----  

memberikan pilihan suaranya pada mata acara -  

rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk -  

memberikan suaranya melalui layar "E-meeting  

Hall" masing-masing. Apabila Pemegang Saham -  
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atau Kuasanya yang sah tidak memberikan -----  

pilihan suaranya sampai dengan waktu --------  

tersebut berakhir maka akan dianggap --------  

memberikan suara Abstain untuk mata acara ---  

rapat yang bersangkutan. --------------------  

2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir --  

fisik akan dilakukan secara lisan, dengan ---  

cara mengangkat tangan dengan Prosedur ------  

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

(i) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang -----  

memberikan suara ABSTAIN akan diminta -  

mengangkat tangan; --------------------  

(ii) Mereka yang tidak mengangkat tangan ---  

dianggap menyetujui usul tersebut. ----  

b) Suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama  

dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------  

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

d)  Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang --------  

diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk -----  

mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara -------  

ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan -  

oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk  

memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN,  

maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. -  

e)  Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan  

dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan  

diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----------  

f) Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk  

mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang  

Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia ---  
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diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan  

suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang --  

dimilikinya. -------------------------------------  

g)  Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan -------  

dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan -----  

mengumumkan hasil pemungutan suara. --------------  

-Selanjutnya, Master of Ceremony menyampaikan bahwa untuk ---  

menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran  

Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan -------  

perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan ---------  

perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah --  

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

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa ----  

Keuangan ("OJK") dengan surat Nomor --------------------  

01/SK-WIRA/VIII-02/2022 tertanggal 02-08-2022 (dua -----  

Agustus dua ribu dua puluh dua); -----------------------  

2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --  

Pemegang Saham Perseroan melalui (i) situs web Bursa ---  

Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web ----  

Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal ------  

09-08-2022 (sembilan Agustus dua ribu dua puluh dua); --  

3.   Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan -  

melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web -------  

eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang ---------  

seluruhnya dilakukan pada tanggal 24-08-2022 (dua puluh  

empat Agustus dua ribu dua puluh dua); -----------------  

4. Pemberitahuan Penambahan Mata Acara Rapat kepada OJK ---  

dengan surat Nomor 02/SK-WIRA/IX-09/2022 tertanggal ----  

09-09-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua) -  

5. Ralat Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham -----  
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Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs -  

web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang -----  

seluruhnya dilakukan pada tanggal 13-09-2022 (tiga -----  

belas September dua ribu dua puluh dua); dan -----------  

6.  Ralat Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham -----  

Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs -  

web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang -----  

seluruhnya dilakukan pada tanggal 30-09-2022 (tiga -----  

puluh September dua ribu dua puluh dua); ---------------  

-Bunyi pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham tanggal -  

24-08-2022 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh dua) -  

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

------------------------- PEMANGGILAN  ----------------------  

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

------------------PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk. ----------------  

-------------------------("Perseroan") ----------------------  

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham -  

Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  

Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada : ------------  

Hari/Tanggal : Kamis, 15 September 2022 ------------  

Waktu   : 10.00 WIB – selesai -----------------  

Tempat  : Holland Village Jakarta, Jalan ------  

Letjen. Suprapto Kav.60 No. 1, ------  

RT.10/RW.7, Cemp. Putih Tim. Kec. ---  

Cemp. Putih, Jakarta, Daerah Khusus -  

Ibukota Jakarta 10510 ---------------  

https://akses.ksei.co.id/ (fasilitas  

eASY.KSEI) --------------------------  

Dengan mata acara sebagai berikut : -------------------------  

Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris -------  
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Perseroan ----------------------------------------------  

Dengan penjelasan sebagai berikut : -------------------------  

Mata Acara Rapat tersebut sehubungan dengan rencana ----  

pengangkatan Komisaris Independen Perseroan sesuai -----  

ketentuan Pasal 20 ayat (3) POJK 33/POJK.04/2014 -------  

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau --------  

Perusahaan Publik --------------------------------------  

Catatan: ----------------------------------------------------  

1.  Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada  

para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini ------  

berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini --  

dapat dilihat juga di laman situs Perseroan ------  

https://www.wgshub.com/ ,situs Bursa Efek --------  

Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI. ----------------  

2.  Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di -  

kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya ------  

Pemanggilan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022  

sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari ----  

Kamis tanggal 15 September 2022 sesuai informasi --  

Perseroan di atas. -------------------------------  

3.  Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah  

para Pemegang Saham yang Namanya tercatat di -----  

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam  

perdagangan Bursa Efek hari Jumat tanggal 23 -----  

Agustus 2022. ------------------------------------  

4.  Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat --  

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: ------  

a.  Hadir dalam Rapat secara fisik; atau --------  

b.  Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui -  

aplikasi eASY.KSEI --------------------------  
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5.  Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara --  

elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 ---  

huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang  

sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. -  

6.  Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang ---  

Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada -  

pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/) -  

7.  Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, ----  

Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang ------  

disampaikan melalui Pemanggilan ini serta --------  

ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat ------  

berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap  

Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui  

lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada ----  

aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang  

terdapat pada laman situs Perseroan terkait. -----  

Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain  

sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham ---  

atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat  

secara fisik. ------------------------------------  

8.  Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat --  

secara fisik atau Pemegang Saham yang akan -------  

menggunakan hak suaranya melalui aplikasi --------  

eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya ---  

atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan ----  

pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. ----  

9.  Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran -  

atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI ----  

adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja --  

sebelum tanggal Rapat. ---------------------------  
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10.  Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau  

kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik -----  

diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan -----  

memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan  

memberikan 1 copynya. ----------------------------  

11.  Bagi pemegang saham yang akan hadir atau ---------  

memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat  

melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan ---  

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

a. Proses Registrasi -----------------------------  

i.  Pemegang saham tipe individu lokal yang --  

belum memberikan deklarasi kehadiran atau  

kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga ----  

batas waktu pada butir 8 dan ingin -------  

menghadiri Rapat secara elektronik maka --  

wajib melakukan registrasi kehadiran -----  

dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----  

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -----  

registrasi Rapat secara elektronik -------  

ditutup oleh Perseroan. ------------------  

ii.  Pemegang saham tipe individu lokal yang --  

telah memberikan deklarasi kehadiran -----  

tetapi belum memberikan pilihan suara ----  

minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat --  

dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas ----  

waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri --  

Rapat secara elektronik maka wajib -------  

melakukan registrasi kehadiran dalam -----  

aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----------  

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -----  
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registrasi Rapat secara elektronik -------  

ditutup oleh Perseroan. ------------------  

iii.  Pemegang saham yang telah memberikan -----  

kuasa kepada penerima kuasa yang ---------  

disediakan oleh Perseroan (Independent ---  

Representative) atau Individual ----------  

Representative tetapi pemegang saham -----  

belum memberikan pilihan suara minimal ---  

untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam ----  

aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu ----  

pada butir 8, maka penerima kuasa yang ---  

mewakili pemegang saham wajib melakukan --  

registrasi kehadiran dalam aplikasi ------  

eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat -  

sampai dengan masa registrasi Rapat ------  

secara elektronik ditutup oleh Perseroan.  

iv.  Pemegang saham yang telah memberikan -----  

kuasa kepada penerima kuasa -------------  

partisipan/Intermediary (Bank Kustodian --  

atau Perusahaan Efek) dan telah ----------  

memberikan pilihan suara dalam aplikasi --  

eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir --  

8, maka perwakilan penerima kuasa yang ---  

telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI -  

wajib melakukan registrasi kehadiran -----  

dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----  

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -----  

registrasi Rapat secara elektronik -------  

ditutup oleh Perseroan. ------------------  

v.   Pemegang saham yang telah memberikan -----  



22 

deklarasi kehadiran  atau memberikan kuasa  

kepada penerima kuasa yang disediakan ----  

oleh Perseroan (Independent --------------  

Representative) atau Individual ----------  

Representative dan telah memberikan ------  

pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau  

ke seluruh mata acara Rapat dalam --------  

aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga --  

batas waktu pada butir 8, maka pemegang --  

saham atau penerima kuasa tidak perlu ----  

melakukan registrasi kehadiran secara ----  

elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada -  

tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan ---  

saham akan otomatis diperhitungkan -------  

sebagai kuorum kehadiran dan pilihan -----  

suara yang telah diberikan akan otomatis -  

diperhitungkan dalam pemungutan suara ----  

Rapat. -----------------------------------  

vi.  Keterlambatan atau kegagalan dalam proses  

registrasi secara elektronik sebagaimana -  

dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan  

apapun akan mengakibatkan pemegang saham -  

atau penerima kuasanya tidak dapat -------  

menghadiri Rapat secara elektronik, serta  

kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan  

sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. ----  

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat  

Secara Elektronik -----------------------------  

i. Pemegang saham atau penerima kuasa -------  

memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk --  



23 

menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat  

pada setiap sesi diskusi per mata acara --  

Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per --  

mata acara Rapat dapat disampaikan secara  

tertulis oleh pemegang saham atau --------  

penerima kuasa dengan menggunakan fitur --  

chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ ----  

yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall -  

di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian ---------  

pertanyaan dan/atau pendapat dapat -------  

dilakukan selama status pelaksanaan Rapat  

pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ ---  

adalah “Discussion started for agenda ----  

item no. [ ]”. ---------------------------  

ii.  Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi --  

per mata acara Rapat secara tertulis -----  

melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi -  

eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi ------  

setiap Perseroan dan hal tersebut akan ---  

dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib ---  

Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi -------  

eASY.KSEI. -------------------------------  

iii.  Bagi penerima kuasa yang hadir secara ----  

elektronik dan akan menyampaikan ---------  

pertanyaan dan/atau pendapat pemegang ----  

sahamnya selama sesi diskusi per mata ----  

acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan -  

untuk menuliskan nama pemegang saham dan -  

besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti --  

dengan pertanyaan atau pendapat terkait. -  
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c. Proses Pemungutan Suara/Voting ----------------  

i.  Proses pemungutan suara secara elektronik  

berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada ---  

menu E-Meeting Hall, sub menu Live -------  

Broadcasting. ----------------------------  

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau ---  

diwakilkan penerima kuasanya namun belum -  

memberikan pilihan suara pada mata acara -  

Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 -  

huruf a angka i – iii, maka pemegang -----  

saham atau penerima kuasanya memiliki ----  

kesempatan untuk menyampaikan pilihan ----  

suaranya selama masa pemungutan suara ----  

melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi -  

eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika --  

masa pemungutan suara secara elektronik --  

per mata acara Rapat dimulai, sistem -----  

secara otomatis menjalankan waktu --------  

pemungutan suara (voting time) dengan ----  

menghitung mundur maksimum selama 5 ------  

(lima) menit. Selama proses pemungutan ---  

suara secara elektronik berlangsung akan -  

terlihat status “Voting for agenda item --  

no [ ] has started” pada kolom ‘General --  

Meeting Flow Text’. ----------------------  

Apabila pemegang saham atau penerima -----  

kuasanya tidak memberikan pilihan suara --  

untuk mata acara Rapat tertentu hingga ---  

status pelaksanaan Rapat yang terlihat ---  

pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ ---  
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berubah menjadi “Voting for agenda item --  

no [ ] has ended”, maka akan dianggap ----  

memberikan suara Abstain untuk mata acara  

Rapat yang bersangkutan. -----------------  

iii.   Voting time selama proses pemungutan -----  

suara secara elektronik merupakan waktu --  

standar yang ditetapkan pada aplikasi ----  

eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat --------  

menetapkan kebijakan waktu pemungutan ----  

suara langsung secara elektronik per mata  

acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum -  

adalah 5 (lima) menit per mata acara -----  

Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata ----  

Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi  

eASY.KSEI. -------------------------------  

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan ---  

RUPS ------------------------------------------  

i.  Pemegang saham atau penerima kuasanya ----  

yang telah terdaftar di aplikasi ---------  

eASY.KSEI paling lambat hingga batas -----  

waktu pada butir 8 dapat menyaksikan -----  

pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung  

melalui webinar Zoom dengan mengakses ----  

menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS ----  

yang berada pada fasilitas AKSes ---------  

(https://akses.ksei.co.id/). -------------  

ii.  Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga --  

500 peserta, di mana kehadiran tiap ------  

peserta akan ditentukan berdasarkan first  

come first serve basis. Bagi pemegang ----  
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saham atau penerima kuasanya yang tidak --  

mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan -  

pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS --  

tetap dianggap sah hadir secara ----------  

elektronik serta kepemilikan saham dan ---  

pilihan suaranya diperhitungkan dalam ----  

Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam  

aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan -  

pada butir 10 huruf a angka i - v. -------  

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya ----  

yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat -  

melalui Tayangan RUPS namun tidak --------  

teregistrasi hadir secara elektronik pada  

aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada -  

butir 10 huruf a angka i - v, maka -------  

kehadiran pemegang saham atau penerima ---  

kuasanya tersebut dianggap tidak sah -----  

serta tidak akan masuk dalam perhitungan -  

kuorum kehadiran Rapat. ------------------  

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya ----  

yang menyaksikan pelaksanaan Rapat -------  

melalui Tayangan RUPS memiliki fitur -----  

raise hand yang dapat digunakan untuk ----  

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --  

selama sesi diskusi per mata acara Rapat -  

berlangsung. Apabila Perseroan -----------  

mengizinkan dengan mengaktifkan fitur ----  

allow to talk, maka pemegang saham atau --  

penerima kuasanya dapat menyampaikan -----  

pertanyaan dan/atau pendapat dengan ------  
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berbicara langsung. Penentuan mekanisme --  

pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat -  

menggunakan fitur allow to talk yang -----  

terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan ---  

kewenangan setiap Perseroan dan hal ------  

tersebut akan dituangkan Perseroan dalam -  

Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui ----  

aplikasi eASY.KSEI. ----------------------  

v.  Untuk mendapatkan pengalaman terbaik -----  

dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI -----  

dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham ---  

atau penerima kuasanya disarankan --------  

menggunakan peramban (browser) Mozilla ---  

Firefox. ---------------------------------  

12.  Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan ------  

pengendalian Covid-19, Perseroan: ----------------  

a. Tidak menyediakan bahan cetakan, ------------  

cinderamata, makanan, dan minuman; ----------  

b.  Dapat mengumumkan kembali apabila terdapat --  

perubahan dan/atau penambahan informasi -----  

terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan --  

mengacu kepada kondisi dan perkembangan -----  

terkini terkait penanganan dan pengendalian -  

terpadu untuk mencegah penyebaran maupun ----  

penularan Covid-19 --------------------------  

13.  Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,  

Pemegang Saham atau uasanya yang sah yang akan ---  

hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan ----  

hormat telah berada di tempat Rapat selambat -----  

lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat ----  
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dimulai. -----------------------------------------  

------------------Tangerang, 24 Agustus 2022 ----------------  

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

-Bunyi Ralat Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham ---  

tanggal 13-09-2022 (tiga belas September dua ribu dua puluh -  

dua) adalah sebagai berikut : -------------------------------  

-------------------- RALAT PEMANGGILAN  ---------------------  

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

----------------PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk. ------------------  

----------------------("Perseroan") -------------------------  

Sesuai Pemanggilan Rapat yang telah diumumkan melalui situs -  

web Bursa Efek, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada -  

tanggal 24 Agustus 2022, dengan ini Direksi Perseroan -------  

menyampaikan bahwa rencana penyelenggaraan Rapat yang semula  

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

Hari / Tanggal  : Kamis, 15 September 2022 ------------  

Waktu   : Pukul 10.00 WIB – selesai -----------  

Tempat   : Holland Village Jakarta -------------  

Jalan Letjen. Suprapto Kav. 60 No.1,  

Cempaka Putih, Jakarta Pusat --------  

Dengan mata acara sebagai berikut : --------------------  

- Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris -----  

Perseroan --------------------------------------------  

diubah menjadi        :  ------------------------------------  

Hari / Tanggal  : Rabu, 05 Oktober 2022 ---------------  

Waktu   : 13.00 WIB – selesai -----------------  

Tempat   : Holland Village Jakarta -------------  

Jalan Letjen. Suprapto Kav. 60 No.1,  

Cempaka Putih, Jakarta Pusat --------  

Dengan mata acara Rapat : ------------------------------  
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1. Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris -  

Perseroan ----------------------------------------  

2.  Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----  

Perseroan ----------------------------------------  

Dengan penjelasan sebagai berikut : --------------------  

1. Mata Acara Rapat Pertama dilakukan sehubungan ----  

Dengan rencana pengangkatan Komisaris Independen -  

Perseroan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) POJK  

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan --------  

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. ---------  

2. Mata Acara Rapat Kedua dilakukan sehubungan dengan  

penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan ----  

yaitu  KBLI 74902 dan KBLI 68111. -----------------  

Catatan: ----------------------------------------------------  

1.  Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada  

para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini ------  

berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini --  

dapat dilihat juga di laman situs Perseroan ------  

https://www.wgshub.com/,situs Bursa Efek ---------  

Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI. ----------------  

2.  Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di -  

kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya ------  

Pemanggilan pada hari Selasa tanggal 13 September  

2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada ----  

hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sesuai informasi  

Perseroan di atas. -------------------------------  

3.  Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah  

para Pemegang Saham yang Namanya tercatat di -----  

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam  

perdagangan Bursa Efek hari Senin tanggal 12 -----  
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September 2022. ----------------------------------  

4.  Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat --  

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: ------  

a.  Hadir dalam Rapat secara fisik; atau --------  

b.  Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui -  

aplikasi eASY.KSEI --------------------------  

5.  Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara --  

elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 ---  

huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang  

sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. -  

6.  Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang ---  

Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada -  

pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/) -  

7.  Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, ----  

Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang ------  

disampaikan melalui Pemanggilan ini serta --------  

ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat ------  

berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap  

Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui  

lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada ----  

aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang  

terdapat pada laman situs Perseroan terkait. -----  

Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain  

sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham ---  

atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat  

secara fisik. ------------------------------------  

8.  Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat --  

secara fisik atau Pemegang Saham yang akan -------  

menggunakan hak suaranya melalui aplikasi --------  

eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya ---  
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atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan ----  

pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. ----  

9.  Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran -  

atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI ----  

adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja --  

sebelum tanggal Rapat. ---------------------------  

10.  Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau  

kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik -----  

diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan -----  

memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan  

memberikan 1 copynya. ----------------------------  

11.  Bagi pemegang saham yang akan hadir atau ---------  

memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat  

melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan ---  

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

a. Proses Registrasi -----------------------------  

i.  Pemegang saham tipe individu lokal yang --  

belum memberikan deklarasi kehadiran atau  

kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga ----  

batas waktu pada butir 8 dan ingin -------  

menghadiri Rapat secara elektronik maka --  

wajib melakukan registrasi kehadiran -----  

dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----  

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -----  

registrasi Rapat secara elektronik -------  

ditutup oleh Perseroan. ------------------  

ii.  Pemegang saham tipe individu lokal yang --  

telah memberikan deklarasi kehadiran -----  

tetapi belum memberikan pilihan suara ----  

minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat --  
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dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas ----  

waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri --  

Rapat secara elektronik maka wajib -------  

melakukan registrasi kehadiran dalam -----  

aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----------  

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -----  

registrasi Rapat secara elektronik -------  

ditutup oleh Perseroan. ------------------  

iii.  Pemegang saham yang telah memberikan -----  

kuasa kepada penerima kuasa yang ---------  

disediakan oleh Perseroan (Independent ---  

Representative) atau Individual ----------  

Representative tetapi pemegang saham -----  

belum memberikan pilihan suara minimal ---  

untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam ----  

aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu ----  

pada butir 8, maka penerima kuasa yang ---  

mewakili pemegang saham wajib melakukan --  

registrasi kehadiran dalam aplikasi ------  

eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat -  

sampai dengan masa registrasi Rapat ------  

secara elektronik ditutup oleh Perseroan.  

iv.  Pemegang saham yang telah memberikan -----  

kuasa kepada penerima kuasa -------------  

partisipan/Intermediary (Bank Kustodian --  

atau Perusahaan Efek) dan telah ----------  

memberikan pilihan suara dalam aplikasi --  

eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir --  

8, maka perwakilan penerima kuasa yang ---  

telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI -  
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wajib melakukan registrasi kehadiran -----  

dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----  

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -----  

registrasi Rapat secara elektronik -------  

ditutup oleh Perseroan. ------------------  

v.   Pemegang saham yang telah memberikan -----  

deklarasi kehadiran  atau memberikan kuasa  

kepada penerima kuasa yang disediakan ----  

oleh Perseroan (Independent --------------  

Representative) atau Individual ----------  

Representative dan telah memberikan ------  

pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau  

ke seluruh mata acara Rapat dalam --------  

aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga --  

batas waktu pada butir 8, maka pemegang --  

saham atau penerima kuasa tidak perlu ----  

melakukan registrasi kehadiran secara ----  

elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada -  

tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan ---  

saham akan otomatis diperhitungkan -------  

sebagai kuorum kehadiran dan pilihan -----  

suara yang telah diberikan akan otomatis -  

diperhitungkan dalam pemungutan suara ----  

Rapat. -----------------------------------  

vi.  Keterlambatan atau kegagalan dalam proses  

registrasi secara elektronik sebagaimana -  

dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan  

apapun akan mengakibatkan pemegang saham -  

atau penerima kuasanya tidak dapat -------  

menghadiri Rapat secara elektronik, serta  
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kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan  

sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. ----  

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat  

Secara Elektronik -----------------------------  

ii. Pemegang saham atau penerima kuasa -------  

memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk --  

menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat  

pada setiap sesi diskusi per mata acara --  

Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per --  

mata acara Rapat dapat disampaikan secara  

tertulis oleh pemegang saham atau --------  

penerima kuasa dengan menggunakan fitur --  

chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ ----  

yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall -  

di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian ---------  

pertanyaan dan/atau pendapat dapat -------  

dilakukan selama status pelaksanaan Rapat  

pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ ---  

adalah “Discussion started for agenda ----  

item no. [ ]”. ---------------------------  

ii.  Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi --  

per mata acara Rapat secara tertulis -----  

melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi -  

eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi ------  

setiap Perseroan dan hal tersebut akan ---  

dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib ---  

Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi -------  

eASY.KSEI. -------------------------------  

iii.  Bagi penerima kuasa yang hadir secara ----  

elektronik dan akan menyampaikan ---------  
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pertanyaan dan/atau pendapat pemegang ----  

sahamnya selama sesi diskusi per mata ----  

acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan -  

untuk menuliskan nama pemegang saham dan -  

besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti --  

dengan pertanyaan atau pendapat terkait. -  

c. Proses Pemungutan Suara/Voting ----------------  

i.  Proses pemungutan suara secara elektronik  

berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada ---  

menu E-Meeting Hall, sub menu Live -------  

Broadcasting. ----------------------------  

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau ---  

diwakilkan penerima kuasanya namun belum -  

memberikan pilihan suara pada mata acara -  

Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 -  

huruf a angka i – iii, maka pemegang -----  

saham atau penerima kuasanya memiliki ----  

kesempatan untuk menyampaikan pilihan ----  

suaranya selama masa pemungutan suara ----  

melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi -  

eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika --  

masa pemungutan suara secara elektronik --  

per mata acara Rapat dimulai, sistem -----  

secara otomatis menjalankan waktu --------  

pemungutan suara (voting time) dengan ----  

menghitung mundur maksimum selama 5 ------  

(lima) menit. Selama proses pemungutan ---  

suara secara elektronik berlangsung akan -  

terlihat status “Voting for agenda item --  

no [ ] has started” pada kolom ‘General --  
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Meeting Flow Text’. ----------------------  

Apabila pemegang saham atau penerima -----  

kuasanya tidak memberikan pilihan suara --  

untuk mata acara Rapat tertentu hingga ---  

status pelaksanaan Rapat yang terlihat ---  

pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ ---  

berubah menjadi “Voting for agenda item --  

no [ ] has ended”, maka akan dianggap ----  

memberikan suara Abstain untuk mata acara  

Rapat yang bersangkutan. -----------------  

iii.  Voting time selama proses pemungutan -----  

suara secara elektronik merupakan waktu --  

standar yang ditetapkan pada aplikasi ----  

eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat --------  

menetapkan kebijakan waktu pemungutan ----  

suara langsung secara elektronik per mata  

acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum -  

adalah 5 (lima) menit per mata acara -----  

Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata ----  

Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi  

eASY.KSEI. -------------------------------  

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan ---  

RUPS ------------------------------------------  

i.  Pemegang saham atau penerima kuasanya ----  

yang telah terdaftar di aplikasi ---------  

eASY.KSEI paling lambat hingga batas -----  

waktu pada butir 8 dapat menyaksikan -----  

pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung  

melalui webinar Zoom dengan mengakses ----  

menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS ----  
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yang berada pada fasilitas AKSes ---------  

(https://akses.ksei.co.id/). -------------  

ii.  Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga --  

500 peserta, di mana kehadiran tiap ------  

peserta akan ditentukan berdasarkan first  

come first serve basis. Bagi pemegang ----  

saham atau penerima kuasanya yang tidak --  

mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan -  

pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS --  

tetap dianggap sah hadir secara ----------  

elektronik serta kepemilikan saham dan ---  

pilihan suaranya diperhitungkan dalam ----  

Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam  

aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan -  

pada butir 10 huruf a angka i - v. -------  

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya ----  

yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat -  

melalui Tayangan RUPS namun tidak --------  

teregistrasi hadir secara elektronik pada  

aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada -  

butir 10 huruf a angka i - v, maka -------  

kehadiran pemegang saham atau penerima ---  

kuasanya tersebut dianggap tidak sah -----  

serta tidak akan masuk dalam perhitungan -  

kuorum kehadiran Rapat. ------------------  

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya ----  

yang menyaksikan pelaksanaan Rapat -------  

melalui Tayangan RUPS memiliki fitur -----  

raise hand yang dapat digunakan untuk ----  

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --  
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selama sesi diskusi per mata acara Rapat -  

berlangsung. Apabila Perseroan -----------  

mengizinkan dengan mengaktifkan fitur ----  

allow to talk, maka pemegang saham atau --  

penerima kuasanya dapat menyampaikan -----  

pertanyaan dan/atau pendapat dengan ------  

berbicara langsung. Penentuan mekanisme --  

pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat -  

menggunakan fitur allow to talk yang -----  

terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan ---  

kewenangan setiap Perseroan dan hal ------  

tersebut akan dituangkan Perseroan dalam -  

Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui ----  

aplikasi eASY.KSEI. ----------------------  

v.  Untuk mendapatkan pengalaman terbaik -----  

dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI -----  

dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham ---  

atau penerima kuasanya disarankan --------  

menggunakan peramban (browser) Mozilla ---  

Firefox. ---------------------------------  

12.  Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan ------  

pengendalian Covid-19, Perseroan: ----------------  

a. Tidak menyediakan bahan cetakan, ------------  

cinderamata, makanan, dan minuman; ----------  

b.  Dapat mengumumkan kembali apabila terdapat --  

perubahan dan/atau penambahan informasi -----  

terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan --  

mengacu kepada kondisi dan perkembangan -----  

terkini terkait penanganan dan pengendalian -  

terpadu untuk mencegah penyebaran maupun ----  
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penularan Covid-19 --------------------------  

13.  Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,  

Pemegang Saham atau uasanya yang sah yang akan ---  

hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan ----  

hormat telah berada di tempat Rapat selambat -----  

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

dimulai. -----------------------------------------  

-----------------Tangerang, 13 September 2022 ---------------  

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

-Bunyi Ralat Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham ---  

tanggal 30-09-2022 (tiga puluh September dua ribu dua puluh -  

dua) adalah sebagai berikut : -------------------------------  

-------------------- RALAT PEMANGGILAN  ---------------------  

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

----------------PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk. ------------------  

----------------------("Perseroan") -------------------------  

Dengan ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan,  

bahwa sesuai Ralat Pemanggilan Rapat yang telah diumumkan ---  

pada tanggal 13 September 2022 melalui situs web Bursa Efek,  

situs web KSEI dan situs web Perseroan, penyelenggaraan Rapat  

yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober  

2022 untuk mata acara Rapat Persetujuan Perubahan Pasal 3 ---  

Anggaran Dasar Perseroan, ditunda tidak dapat dibicarakan dan  

diputuskan dikarenakan Perseroan harus terlebih dahulu ------  

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22, 23 dan  

24 POJK 17/2020. --------------------------------------------  

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini  

menyampaikan bahwa Rapat ------------------------------------  

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

Hari / Tanggal  : Rabu, 5 Oktober 2022 ----------------  
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Waktu   : 13.00 WIB – selesai -----------------  

Tempat   : Holland Village Jakarta -------------  

Jalan Letjen. Suprapto Kav. 60 No.1,  

Cempaka Putih, Jakarta Pusat --------  

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

Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris -------  

Perseroan ----------------------------------------------  

Ralat Pemanggilan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat  

(3) POJK 15/2020. -------------------------------------------  

Catatan: ----------------------------------------------------  

1.  Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada  

para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini ------  

berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini --  

dapat dilihat juga di laman situs Perseroan ------  

https://www.wgshub.com/,situs Bursa Efek ---------  

Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI. ----------------  

2.  Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di -  

kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya ------  

Pemanggilan pada hari Selasa tanggal 13 September  

2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada ----  

hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sesuai informasi  

Perseroan di atas. -------------------------------  

3.  Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah  

para Pemegang Saham yang Namanya tercatat di -----  

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam  

perdagangan Bursa Efek hari Senin tanggal 12 -----  

September 2022. ----------------------------------  

4.  Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat --  

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: ------  

a.  Hadir dalam Rapat secara fisik; atau --------  
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b.  Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui -  

aplikasi eASY.KSEI --------------------------  

5.  Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara --  

elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 ---  

huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang  

sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. -  

6.  Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang ---  

Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada -  

pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/) -  

7.  Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, ----  

Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang ------  

disampaikan melalui Pemanggilan ini serta --------  

ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat ------  

berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap  

Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui  

lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada ----  

aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang  

terdapat pada laman situs Perseroan terkait. -----  

Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain  

sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham ---  

atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat  

secara fisik. ------------------------------------  

8.  Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat --  

secara fisik atau Pemegang Saham yang akan -------  

menggunakan hak suaranya melalui aplikasi --------  

eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya ---  

atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan ----  

pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. ----  

9.  Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran -  

atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI ----  
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adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja --  

sebelum tanggal Rapat. ---------------------------  

10.  Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau  

kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik -----  

diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan -----  

memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan  

memberikan 1 copynya. ----------------------------  

11.  Bagi pemegang saham yang akan hadir atau ---------  

memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat  

melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan ---  

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

a. Proses Registrasi -----------------------------  

i.  Pemegang saham tipe individu lokal yang --  

belum memberikan deklarasi kehadiran atau  

kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga ----  

batas waktu pada butir 8 dan ingin -------  

menghadiri Rapat secara elektronik maka --  

wajib melakukan registrasi kehadiran -----  

dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----  

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -----  

registrasi Rapat secara elektronik -------  

ditutup oleh Perseroan. ------------------  

ii.  Pemegang saham tipe individu lokal yang --  

telah memberikan deklarasi kehadiran -----  

tetapi belum memberikan pilihan suara ----  

minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat --  

dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas ----  

waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri --  

Rapat secara elektronik maka wajib -------  

melakukan registrasi kehadiran dalam -----  
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aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----------  

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -----  

registrasi Rapat secara elektronik -------  

ditutup oleh Perseroan. ------------------  

iii.  Pemegang saham yang telah memberikan -----  

kuasa kepada penerima kuasa yang ---------  

disediakan oleh Perseroan (Independent ---  

Representative) atau Individual ----------  

Representative tetapi pemegang saham -----  

belum memberikan pilihan suara minimal ---  

untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam ----  

aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu ----  

pada butir 8, maka penerima kuasa yang ---  

mewakili pemegang saham wajib melakukan --  

registrasi kehadiran dalam aplikasi ------  

eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat -  

sampai dengan masa registrasi Rapat ------  

secara elektronik ditutup oleh Perseroan.  

iv.  Pemegang saham yang telah memberikan -----  

kuasa kepada penerima kuasa --------------  

partisipan/Intermediary (Bank Kustodian --  

atau Perusahaan Efek) dan telah ----------  

memberikan pilihan suara dalam aplikasi --  

eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir --  

8, maka perwakilan penerima kuasa yang ---  

telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI -  

wajib melakukan registrasi kehadiran -----  

dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----  

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -----  

registrasi Rapat secara elektronik -------  
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ditutup oleh Perseroan. ------------------  

v.   Pemegang saham yang telah memberikan -----  

deklarasi kehadiran  atau memberikan kuasa  

kepada penerima kuasa yang disediakan ----  

oleh Perseroan (Independent --------------  

Representative) atau Individual ----------  

Representative dan telah memberikan ------  

pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau  

ke seluruh mata acara Rapat dalam --------  

aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga --  

batas waktu pada butir 8, maka pemegang --  

saham atau penerima kuasa tidak perlu ----  

melakukan registrasi kehadiran secara ----  

elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada -  

tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan ---  

saham akan otomatis diperhitungkan -------  

sebagai kuorum kehadiran dan pilihan -----  

suara yang telah diberikan akan otomatis -  

diperhitungkan dalam pemungutan suara ----  

Rapat. -----------------------------------  

vi.  Keterlambatan atau kegagalan dalam proses  

registrasi secara elektronik sebagaimana -  

dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan  

apapun akan mengakibatkan pemegang saham -  

atau penerima kuasanya tidak dapat -------  

menghadiri Rapat secara elektronik, serta  

kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan  

sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. ----  

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat  

Secara Elektronik -----------------------------  
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i. Pemegang saham atau penerima kuasa -------  

memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk --  

menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat  

pada setiap sesi diskusi per mata acara --  

Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per --  

mata acara Rapat dapat disampaikan secara  

tertulis oleh pemegang saham atau --------  

penerima kuasa dengan menggunakan fitur --  

chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ ----  

yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall -  

di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian ---------  

pertanyaan dan/atau pendapat dapat -------  

dilakukan selama status pelaksanaan Rapat  

pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ ---  

adalah “Discussion started for agenda ----  

item no. [ ]”. ---------------------------  

ii.  Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi --  

per mata acara Rapat secara tertulis -----  

melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi -  

eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi ------  

setiap Perseroan dan hal tersebut akan ---  

dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib ---  

Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi -------  

eASY.KSEI. -------------------------------  

iii.  Bagi penerima kuasa yang hadir secara ----  

elektronik dan akan menyampaikan ---------  

pertanyaan dan/atau pendapat pemegang ----  

sahamnya selama sesi diskusi per mata ----  

acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan -  

untuk menuliskan nama pemegang saham dan -  
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besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti --  

dengan pertanyaan atau pendapat terkait. -  

c. Proses Pemungutan Suara/Voting ----------------  

i.  Proses pemungutan suara secara elektronik  

berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada ---  

menu E-Meeting Hall, sub menu Live -------  

Broadcasting. ----------------------------  

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau ---  

diwakilkan penerima kuasanya namun belum -  

memberikan pilihan suara pada mata acara -  

Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 -  

huruf a angka i – iii, maka pemegang -----  

saham atau penerima kuasanya memiliki ----  

kesempatan untuk menyampaikan pilihan ----  

suaranya selama masa pemungutan suara ----  

melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi -  

eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika --  

masa pemungutan suara secara elektronik --  

per mata acara Rapat dimulai, sistem -----  

secara otomatis menjalankan waktu --------  

pemungutan suara (voting time) dengan ----  

menghitung mundur maksimum selama 5 ------  

(lima) menit. Selama proses pemungutan ---  

suara secara elektronik berlangsung akan -  

terlihat status “Voting for agenda item --  

no [ ] has started” pada kolom ‘General --  

Meeting Flow Text’. ----------------------  

Apabila pemegang saham atau penerima -----  

kuasanya tidak memberikan pilihan suara --  

untuk mata acara Rapat tertentu hingga ---  
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status pelaksanaan Rapat yang terlihat ---  

pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ ---  

berubah menjadi “Voting for agenda item --  

no [ ] has ended”, maka akan dianggap ----  

memberikan suara Abstain untuk mata acara  

Rapat yang bersangkutan. -----------------  

iii.  Voting time selama proses pemungutan -----  

suara secara elektronik merupakan waktu --  

standar yang ditetapkan pada aplikasi ----  

eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat --------  

menetapkan kebijakan waktu pemungutan ----  

suara langsung secara elektronik per mata  

acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum -  

adalah 5 (lima) menit per mata acara -----  

Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata ----  

Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi  

eASY.KSEI. -------------------------------  

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan ---  

RUPS ------------------------------------------  

i.  Pemegang saham atau penerima kuasanya ----  

yang telah terdaftar di aplikasi ---------  

eASY.KSEI paling lambat hingga batas -----  

waktu pada butir 8 dapat menyaksikan -----  

pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung  

melalui webinar Zoom dengan mengakses ----  

menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS ----  

yang berada pada fasilitas AKSes ---------  

(https://akses.ksei.co.id/). -------------  

ii.  Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga --  

500 peserta, di mana kehadiran tiap ------  
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peserta akan ditentukan berdasarkan first  

come first serve basis. Bagi pemegang ----  

saham atau penerima kuasanya yang tidak --  

mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan -  

pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS --  

tetap dianggap sah hadir secara ----------  

elektronik serta kepemilikan saham dan ---  

pilihan suaranya diperhitungkan dalam ----  

Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam  

aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan -  

pada butir 10 huruf a angka i - v. -------  

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya ----  

yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat -  

melalui Tayangan RUPS namun tidak --------  

teregistrasi hadir secara elektronik pada  

aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada -  

butir 10 huruf a angka i - v, maka -------  

kehadiran pemegang saham atau penerima ---  

kuasanya tersebut dianggap tidak sah -----  

serta tidak akan masuk dalam perhitungan -  

kuorum kehadiran Rapat. ------------------  

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya ----  

yang menyaksikan pelaksanaan Rapat -------  

melalui Tayangan RUPS memiliki fitur -----  

raise hand yang dapat digunakan untuk ----  

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --  

selama sesi diskusi per mata acara Rapat -  

berlangsung. Apabila Perseroan -----------  

mengizinkan dengan mengaktifkan fitur ----  

allow to talk, maka pemegang saham atau --  
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penerima kuasanya dapat menyampaikan -----  

pertanyaan dan/atau pendapat dengan ------  

berbicara langsung. Penentuan mekanisme --  

pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat -  

menggunakan fitur allow to talk yang -----  

terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan ---  

kewenangan setiap Perseroan dan hal ------  

tersebut akan dituangkan Perseroan dalam -  

Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui ----  

aplikasi eASY.KSEI. ----------------------  

v.  Untuk mendapatkan pengalaman terbaik -----  

dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI -----  

dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham ---  

atau penerima kuasanya disarankan --------  

menggunakan peramban (browser) Mozilla ---  

Firefox. ---------------------------------  

12.  Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan ------  

pengendalian Covid-19, Perseroan: ----------------  

a. Tidak menyediakan bahan cetakan, ------------  

cinderamata, makanan, dan minuman; ----------  

b.  Dapat mengumumkan kembali apabila terdapat --  

perubahan dan/atau penambahan informasi -----  

terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan --  

mengacu kepada kondisi dan perkembangan -----  

terkini terkait penanganan dan pengendalian -  

terpadu untuk mencegah penyebaran maupun ----  

penularan Covid-19 --------------------------  

13.  Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,  

Pemegang Saham atau uasanya yang sah yang akan ---  

hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan ----  
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hormat telah berada di tempat Rapat selambat -----  

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

dimulai. -----------------------------------------  

-----------------Tangerang, 30 September 2022 ---------------  

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

-Selanjutnya Master of Ceremony memperkenalkan anggota Dewan  

Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini --  

maupun yang hadir melalui video conference – ----------------  

Dimulai dari anggota Dewan Komisaris, yang hadir dalam Rapat  

ini yaitu: --------------------------------------------------  

- Komisaris Utama          Tuan IKIN WIRAWAN ----------------  

Sedangkan Dewan Komisaris yang hadir melalui video conference  

yaitu: ------------------------------------------------------  

- Komisaris   Nyonya ERLIN VERONICA HARTANTO ---  

- Komisaris    Tuan ERWIN SENJAYA HARTANTO ------  

- Komisaris Independen  Tuan M. FIDELIS TEDJA SURYA ------  

Selanjutnya anggota Direksi yang hadir dalam Rapat ini yaitu:  

- Direktur Utama            Tuan EDWIN -----------------------  

Sedangkan  Direksi yang hadir secara online melalui video ---  

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

- Direktur                 Tuan PINGADI LIMAJAYA ------------  

- Direktur             Tuan HENDY RUSLI -----------------  

- Direktur    Tuan EDWARD SETIAWAN ------------  

Selanjutnya diperkenalkan juga : ----------------------------  

- Saya, Notaris yang akan menyusun Risalah Rapat hari ini; --  

- Tuan ANDRY dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro ------  

Administrasi Efek Perseroan. ------------------------------  

-Selanjutnya, Master of Ceremony mempersilahkan Tuan IKIN ---  

WIRAWAN selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin -----  

jalannya Rapat Perseroan ini. -------------------------------  
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-Tuan IKIN WIRAWAN mengucapkan salam dan terima kasih kepada  

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang telah  

hadir dalam Rapat ini. Dan menyampaikan bahwa sesuai --------  

ketentuan Pasal 22 ayat(1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat --  

dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----  

Dewan  Komisaris. Berkenaan dengan hal tersebut, beliau -----  

selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan ---  

Komisaris akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini.  

-Sebelum memulai pada pokok acara Rapat ini, Pimpinan Rapat -  

menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, mengenai ---  

berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir --  

dan/atau diwakili dalam Rapat ini dan apakah jumlah saham ---  

atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah ---  

memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -----------  

-Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini ----  

ketentuan korum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal -  

23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ---  

ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020; ------------------------------  

Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 ---  

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --  

suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat adalah sah ---  

jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  

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

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----  

12-09-2022 (dua belas September dua ribu dua puluh dua) yang  

dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA,  

Perseroan telah menerbitkan saham sebanyak 1.042.500.000 ----  

(satu miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham. ---  

Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh Biro ---------  

Administrasi Efek, Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam -  
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Rapat ini berjumlah 548.829.400 (lima ratus empat puluh -----  

delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ----  

ratus) saham atau mewakili 52,65% % (lima puluh dua koma enam  

lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan  

Perseroan. --------------------------------------------------  

-Dengan demikian persyaratan terkait dengan kuorum ----------  

sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya Rapat -  

dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang --------  

mengikat. ---------------------------------------------------  

-Pimpinan Rapat menyatakan sesuai dengan pernyataan saya, ---  

Notaris, kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -------  

diselenggarakan serta mengambil keputuan yang sah dan -------  

mengikat. ---------------------------------------------------  

-Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat dibuka dengan resmi  

oleh Pimpinan Rapat pada pukul 13.13 WIB (tiga belas lewat --  

tiga belas menit Waktu Indonesia Barat). --------------------  

-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----  

Rapat. ------------------------------------------------------  

-Selanjutnya disampaikan untuk memenuhi persyaratan ---------  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, --  

Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang --  

saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata --  

acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ---  

acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk  

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. --------------------  

Berikut disampaikan KONDISI UMUM Perseroan: -----------------  

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perusahaan hanya -  

memiliki 1 (satu) segmen operasi yaitu jasa konsultasi -  

IT. Sedangkan, pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh -----  

satu) terdapat tambahan kontribusi pendapatan jasa -----  
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pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak ----  

dari tiga entitas anak yang dikonsolidasikan sejak -----  

Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) seiring -----------  

meningkatnya kebutuhan atas  jasa pemrograman dan ------  

pengembangan proyek perangkat lunak. Pendapatan --------  

Perseroan berasal dari empat segmen, yaitu: ------------  

1. Jasa pemrograman; -----------------------------------  

2. Jasa pengembangan proyek perangkat lunak; -----------  

3. Jasa konsultasi IT; ---------------------------------  

4. Jasa langganan. -------------------------------------  

Dalam laporan, auditor independen memberikan opini -----  

bahwa laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan -----  

entitas anaknya disajikan secara wajar dalam semua hal -  

yang material, serta kinerja keuangan dan arus kas -----  

konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal ---  

tersebut juga telah disajikan sesuai dengan Standar ----  

Keuangan Akuntansi di Indonesia. -----------------------  

-Demikian penjelasan mengenai Kondisi Umum Perseroan secara -  

singkat. ----------------------------------------------------  

-Selanjutnya terkait Mata Acara Rapat, sesuai dengan Ralat --  

Pemanggilan Rapat tanggal 30-09-2022 (tiga puluh September --  

dua ribu dua puluh dua), Mata Acara Rapat ini adalah : ------  

Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris -------  

Perseroan. ---------------------------------------------  

-Pimpinan Rapat menginformasikan bahwa sampai dengan batas --  

waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari -  

para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah -  

mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat -------  

tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan --------  

dinyatakan sah. ---------------------------------------------  
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Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait -  

mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham  

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ---  

ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah ------  

disampaikan di awal. ----------------------------------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Tunggal Rapat  

yaitu : -----------------------------------------------------  

Persetujuan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris -------  

Perseroan ----------------------------------------------  

-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan EDWIN selaku Direktur ---  

Utama mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan ---------  

penjelasannya. ----------------------------------------------  

-Tuan EDWIN menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : ----  

Mengacu kepada ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan ---  

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang ---  

Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik, ----  

"Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) --  

orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris --------  

Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) -  

dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris". ---------  

Saat ini susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, --  

sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -------  

Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal ----  

08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh dua), ------  

yaitu: -------------------------------------------------  

- Komisaris Utama      Tuan Ikin Wirawan -----  

- Komisaris        Nyonya Erlin Veronica -  

Hartanto -------------  

- Komisaris   Tuan Erwin Senjaya ----  

Hartanto -------------  
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- Komisaris Independen Tuan M. Fidelis Tedja -  

Surya ----------------  

-Guna memenuhi ketentuan tersebut, maka diusulkan ------  

kepada Rapat : -----------------------------------------  

1. Menyetujui pengangkatan tuan LUCKY BAYU PURNOMO --  

Sebagai Komisaris Independen, untuk sisa masa ----  

jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya.  

2. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ------  

Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat  

ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang --  

Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu  

dua puluh enam) menjadi sebagai berikut: ---------  

DEWAN KOMISARIS ----------------------------------  

- Komisaris Utama    Tuan IKIN WIRAWAN --------  

- Komisaris          Nyonya ERLIN VERONICA ----  

HARTANTO -----------------  

- Komisaris  Tuan ERWIN SENJAYA -------  

HARTANTO -----------------  

- Komisaris Independen  Tuan M. FIDELIS TEDJA ----  

SURYA --------------------  

- Komisaris Independen  Tuan LUCKY BAYU PURNOMO, -  

DIREKSI ------------------------------------------  

- Direktur Utama   Tuan EDWIN ---------------  

- Direktur   Tuan HENDY RUSLI ---------  

- Direktur   Tuan PINGADI LIMAJAYA ----  

- Direktur   Tuan EDWARD SETIAWAN -----  

3.  Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ---------  

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------  

melakukan segala tindakan yang diperlukan --------  

sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan  
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Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang -----  

dikecualikan. ------------------------------------  

-Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya Rapat ----  

diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -------------------  

-Pimpinan Rapat mempersilakan Master of Ceremony untuk ------  

membacakan CV dari tuan LUCKY BAYU PURNOMO selaku Komisaris -  

Independen Perseroan yang baru. -----------------------------  

-Master of Ceremony terlebih dahulu mempersilakan tuan LUCKY  

BAYU PURNOMO yang hadir dalam Rapat untuk berdiri sejenak dan  

selanjutnya membacakan CV tuan LUCKY BAYU PURNOMO selaku ----  

Komisaris Independen Perseroan yang baru sebagai berikut: ---  

--------------------DAFTAR RIWAYAT HIDUP --------------------  

I.  Nama Lengkap      tuan Lucky Bayu Purnomo ----------  

Tempat Lahir     Denpasar --------------------------  

Tanggal Lahir/Umur   15 Januari 1982/ Umur 40 tahun ----  

II.  PENDIDIKAN ---------------------------------------------  

No. Tingkat 

Pendidikan 

Nama 

Pendidikan 

Jurusan 

Pendidikan 

Tahun 

Lulus 

1 S1 Universitas 

Trisakti 

Jakarta 

Ekonomi 2001 – 

2005 

2 S2 Universitas 

Trisakti 

Jakarta 

Magister Ilmu 

Ekonomi, 

Perbankan & 

Pasar Modal 

2008 – 

2010 

3 S3 Universitas 

Trisakti 

Jakarta 

Doktoral Ilmu 

Keuangan 

2016 - 

2022 
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III. RIWAYAT  PEKERJAAN DAN JABATAN -------------------------  

No Pekerjaan & Jabatan Masa Kerja 

1 Komisaris, PT. Angkasa 

Wijaya Group 

2021 -  sekarang 

2 Komisaris, PT. LBP 

Enterprises Internasional 

2017 – sekarang 

3 Vice President, PT Danareksa 2016 – 2019 

5 Vice President, PT Bank 

Mandiri, Tbk 

2014 – 2015 

4 Senior Research, PT 

Danareksa 

2013 – 2014 

5 Dosen Magister Ilmu Ekonomi 

& Pasar Modal 

2010 – sekarang 

6 Portofolio Manager, PT Mega 

Capital Indonesia 

2006 – 2009 

7 Ekonom, LBP Institute 2004 - 2006 

Demikian CV tuan LUCKY BAYU PURNOMO selaku Komisaris ---  

Independen Perseroan yang baru. -----------------------  

-Master of Ceremony mengucapkan selamat datang dan selamat --  

bergabung di Perseroan. Semoga kehadiran tuan LUCKY BAYU ----  

PURNOMO melalui pengalaman dan keahliannya dapat memperkuat -  

Perseroan dalam mencapai kesuksesan yang lebih tinggi di ----  

tengah kondisi pasar saat ini yang penuh dengan tantangan. --  

-Master of Ceremony menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan  

Rapat. ------------------------------------------------------  

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -  

dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -  

sebagaimana yang telah disampaikan. -------------------------  



58 

-Sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan, dimana bagi-  

para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----  

fisik dan akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk ---  

mengisi formulir  "Lembar Pertanyaan" secara lengkap dan -----  

menyerahkan kepada petugas Rapat, sedangkan untuk yang hadir  

secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat --  

pada kolom "Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall"  

dalam  aplikasi eASY.KSEI milik Pemegang Saham atau Kuasanya -  

dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran --  

kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan ---  

dijawab dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat dan meminta --  

saya, Notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan --  

pertanyaan dimaksud berhubungan dengan Mata Acara Rapat. ----  

-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------  

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----  

dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----  

Perseroan. --------------------------------------------------  

-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah-  

dan mufakat. ------------------------------------------------  

-Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik --  

yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------  

melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----  

waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat  

memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing- --  

masing. -----------------------------------------------------  

-Selanjutnya sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan ------  

pemungutan suara untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang ----  

hadir fisik, dengan menanyakan apakah ada pemegang saham ----  

dan/atau kuasanya yang hadir dalam ruangan Rapat ini yang ---  

menyatakan TIDAK SETUJU atau menyatakan ABSTAIN, diminta ----  
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mengangkat tangan. ------------------------------------------  

-Setelah berakhir waktu pemungutan suara bagi Pemegang Saham  

atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, Pimpinan Rapat --  

mempersilahkan saya, Notaris untuk mengumumkan hasil --------  

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

-Oleh saya, Notaris disampaikan hasil pemungutan suara untuk  

Mata Acara Tunggal Rapat adalah sebagai berikut : -----------  

  Jumlah suara yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----  

548.829.400 (lima ratus empat puluh delapan juta -  

delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus)  

saham; -------------------------------------------  

  Jumlah suara yang TIDAK SETUJU dalam Rapat -------  

sebanyak 1.000 (seribu) saham; -------------------  

  Jumlah suara ABSTAIN sebanyak 600 (enam ratus) ---  

saham; -------------------------------------------  

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "Suara Abstain ------  

dianggap  memberikan suara yang sama dengan suara ----  

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --  

Maka dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak -----  

548.828.400 (lima ratus empat puluh delapan juta ----  

delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) ---  

saham atau mewakili  99,99% (sembilan puluh sembilan -  

koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh --  

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

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -  

Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut, yaitu : ------------  

1.  Menyetujui pengangkatan tuan LUCKY BAYU PURNOMO sebagai  

Komisaris Independen, untuk sisa masa jabatan anggota --  

Dewan Komisaris Perseroan lainnya. ---------------------  

2.  Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --  
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terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai ----  

dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  

Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) ----  

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

DEWAN KOMISARIS ----------------------------------------  

- Komisaris Utama     Tuan IKIN WIRAWAN --------  

- Komisaris           Nyonya ERLIN VERONICA ----  

HARTANTO -----------------  

- Komisaris  Tuan ERWIN SENJAYA -------  

HARTANTO -----------------  

- Komisaris Independen   Tuan M. FIDELIS TEDJA ----  

SURYA --------------------  

- Komisaris Independen   Tuan LUCKY BAYU PURNOMO, -  

DIREKSI ------------------------------------------------  

- Direktur Utama    Tuan EDWIN ---------------  

- Direktur   Tuan HENDY RUSLI ---------  

- Direktur   Tuan PINGADI LIMAJAYA ----  

- Direktur   Tuan EDWARD SETIAWAN -----  

3.  Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi ----  

kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --------  

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ---  

susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, ----  

tanpa ada yang dikecualikan. ---------------------------  

-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----  

Rapat. ------------------------------------------------------  

-Pimpinan Rapat menyatakan sehubungan dengan telah selesai --  

pembahasan Mata Acara Rapat, maka sesuai ketentuan, Risalah -  

Rapat yang dibuat oleh saya, Notaris akan disampaikan -------  

Perseroan kepada OJK dan Ringkasan Risalah Rapat akan -------  

diumumkan melalui situs web Perseroan,  situs web Bursa Efek,  
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dan situs web eASY.KSEI. ------------------------------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham  

Luar Biasa Perseroan pada pukul 13.24 WIB (tiga belas lewat -  

dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) dengan ---------  

mengucapkan terima kasih atas dukungan para pemegang saham. -  

-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----  

Rapat. ------------------------------------------------------  

-Selanjutnya acara dikembalikan kepada Master of Ceremony ---  

-Master of Ceremony menyampaikan demikianlah seluruh --------  

rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WIRA  

GLOBAL SOLUSI Tbk., yang telah dilaksanakan dengan tertib ---  

dan lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran  

dan partisipasi para pemegang saham semua. ------------------  

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----  

digunakan dimana perlu. -------------------------------------  

-Selanjutnya Direksi dengan ini memberikan kuasa kepada saya,  

Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ---  

orang lain dikuasakan untuk memohon pemberitahuan perubahan -  

Data Perseroan dari instansi yang berwenang dan untuk membuat  

perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun --  

juga yang diperlukan untuk memperoleh penerimaan ------------  

pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan serta -----------  

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk --  

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain  

yang mungkin diperlukan. ------------------------------------  

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -------  

identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ------  

menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para  

penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,  

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --  
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dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti  

dan memahami isi akta ini. ----------------------------------  

-------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI  ------------------  

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----  

seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri  

oleh : ------------------------------------------------------  

1. –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---  

01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ---  

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ----  

tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ----  

Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, --  

Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk ------------  

Kependudukan 3275084101690057. ------------------------  

-Untuk sementara berada di Jakarta; -------------------  

2. –Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal -----  

17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ------  

ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ------  

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I  

Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -------  

Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; ------  

pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ---  

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ------  

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada  

para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ----------  

ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya, -------  

Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan  

mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan -----  

Rapat. ------------------------------------------------------  

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------------  

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ------  
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