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Hasil Keputusan RUPS di Tahun 2021 
GMS Resolutions in 2021 

Agenda Hasil RUPS GMS Resolution 
RUPST / AGMS 
Agenda 1 a) Menyetujui laporan keuangan tahunan Perusahaan 

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020; dan 

b) Menyetujui Laporan Tahunan 2020 yang disiapkan oleh 
Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 
Undang-Undang Perusahaan Indonesia dan Pasal 17 
Anggaran Dasar Perusahaan. 

a) Approved the Company’s Financial Statements for 
the fiscal year ended on 31 December 2020; and 

b) Approved the 2020 Annual Report prepared by the 
BoD according to the provisions of Article 66 of the 
UUPT and Article 17 of the Articles of Association. 

Agenda 2 a) Menyetujui untuk tidak mengalokasikan pembayaran 
dividen berdasarkan Laba Bersih tahun 2020 setelah 
pajak; 

b) Menyetujui untuk mengalokasikan 10% dari Laba Bersih 
tahun 2020 setelah pajak untuk dana cadangan 
Perseroan; dan 

c) Menyetujui untuk mengalokasikan sisa Laba Bersih 
tahun 2020 setelah pajak sebagai laba ditahan. 

a) Approved to not allocate any amount for dividends 
based on 2020 net profit after tax; 

b) Approved to allocate 10% of 2020 net profit after tax 
for the Company’s reserves fund; and 

c) Approved to allocate the remaining of 2020 net profit 
after tax for retained earnings. 

Agenda 3 a) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan 
dan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota 
Dewan Komisaris yang sekarang dan sebelumnya dari 
tanggung jawab pengawasannya untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
sepanjang tindakan tersebut tercermin dan tercatat 
dalam Laporan Keuangan tahun 2020 dan Laporan 
Tahunan tahun 2020; dan 

b) Menyetujui pembebasan dan pelunasan sepenuhnya 
dari tanggung jawab kepengurusan anggota Direksi 
yang sekarang dan sebelumnya untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang 
semua tindakan Direksi tercermin sepenuhnya dalam 
Laporan Keuangan tahun 2020 dan Laporan Tahunan 
2020. 

a) Approved the release and discharge of the current 
and previous members of the BoC from its 
supervisory responsibilities for the fiscal year ended 
on 31 December 2020, to the extent that such 
actions of the BoC are fully reflected and recorded in 
the 2020 Financial Statements and 2020 Annual 
Report; and 

b) Approved the release and discharge of the current 
and previous members of the BoD from its 
managerial responsibilities for the Fiscal Year ended 
on 31 December 2020, to the extent that such 
actions of the BoD are fully reflected and recorded in 
the 2020 Financial Statements and 2020 Annual 
Report.  

Agenda 4 Menyetujui alokasi tantiem tahun 2020 Direksi dan Dewan 
Komisaris; serta penyesuaian gaji Direksi dan Dewan 
Komisaris terhitung sejak Januari 2021. 

Approved the year of 2020 bonus allocation and salary 
adjustment for BoD and BoC; and 2021 salary 
adjustment for BoD and BoC as of January 2021. 

Agenda 5 Menyetujui proses pengadaan untuk menunjuk kembali 
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) 
sebagai Auditor Independen Perseroan untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 

Approved the procurement process to re-appoint KAP 
Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as 
Independent Auditor of the Company for financial year 
ending on 31 December 2021. 

Seluruh hasil keputusan RUPS tahun 2021 telah 
direalisasikan pada tahun 2021. 

All GMS resolutions in 2021 were implemented in 
2021. 

 


