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Pengumuman Hasil Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia  
 

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) dengan ini 
menyampaikan ringkasan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah 
diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 39 tanggal 21 Desember 2021 
yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, Akta mana telah mendapatkan 
persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074543.01.02.Tahun 2021 tertanggal 22 
Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dinyatakan 
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia 
Nomor AHU-AH.01.03-0489651 tertanggal 22 Desember 2021. Keputusan Edaran Para Pemegang 
Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah ditandatangani 
oleh Para Pemegang Saham Perseroan yaitu :   
 
1. PT Gema Lintas Benua, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara 

Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku pemilik dari/yang 

berhak atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan; 

 

2. PT Candrakarya Multikreasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara 

Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini selaku pemilik dari/yang 

berhak atas 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B 

dalam Perseroan. 

 
3. PT Smart Telecom, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik 

Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini selaku pemilik dari/yang berhak atas 

151.771 (serratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dalam Perseroan 

 

Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut: 

 

i. Menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi 

sebesar Rp.2.112.120.439.015 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat 

ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 612.719 (enam 

ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan belas) lembar saham baru Seri C dalam Perseroan 

dengan nilai nominal Rp 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per saham 

Seri C. 

 

ii. Menyetujui seluruh saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan diambil bagian seluruhnya 

oleh Para Pemegang Saham secara proporsional, dengan pembagian masing- masing (a) PT 

Gema Lintas Benua sebanyak 206.998 (dua ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh 

delapan) lembar saham, (b) PT Candrakarya Multikreasi sebanyak 280.056 (dua ratus delapan 
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puluh ribu lima puluh enam) lembar saham, dan (c) PT Smart Telecom sebanyak 125.665 

(seratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham, untuk kemudian 

ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan, sehingga mengubah struktur permodalan 

dan komposisi kepemilikan saham Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 

 

 Nilai Nominal Rp 100.000 per saham Seri  A, Rp 809.349 

per saham Seri B, Rp 2.372.000 per saham Seri C 

Jenis 

Saham 

Jumlah 

Saham 

(lembar) 

Jumlah Nominal 

Saham (Rp) 

Presentase 

Kepemilikan 

Saham (%) 

Modal Dasar  1.352.725 2.112.120.439.015  

Modal 

Ditempatkan 

dan Disetor 

Penuh 

    

1. PT Gema 

Lintas Benua 

Seri A 

Seri C 

250.000 

206.998 

25.000.000.000 

490.999.256.000 

33,78 

2. PT 

Candrakarya 

Multikreasi 

Seri B 

Seri C 

338.235 

280.056 

273.750.159.015 

664.292.832.000 

45,71 

3. PT Smart 

Telecom 

Seri C 277.436 658.078.192.000 20,51 

Jumlah Modal 

Ditempatkan 

dan Disetor 

Penuh 

- 1.352.725 2.112.120.439.015 100,00 

Saham Dalam 

Portepel 

- - - - 

 

iii. Menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang sebelumnya berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 4 ayat 1 

“Modal dasar Perseroan berjumlah Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh 
delapan Miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas 
Rupiah) terbagi atas: 

a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal 

Rp100.000,00  (seratus ribu Rupiah); 

b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri 

B masing-masing bernilai nominal Rp 809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga 

ratus empat puluh sembilan Rupiah); dan 

c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C 

masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh 

dua ribu Rupiah).” 

Pasal 4 ayat 2 

“Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau 
sejumlah: 

a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya 

sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); 



b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B 

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh 

puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima 

belas Rupiah); dan 

c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C 

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam 

puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah); 

atau seluruhnya sebesar Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan Miliar 
tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas rupiah) oleh para 
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal 
saham yang disebutkan dibawah ini.” 
 

 

Menjadi sebagai berikut : 
 

Pasal 4 ayat 1 

 
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas 
miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) terbagi 
atas: 

a 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal 
Rp100.000,00  (seratus ribu Rupiah). 

b 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B 
masing-masing bernilai nominal Rp 809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus 
empat puluh sembilan Rupiah). 

c 764.490 (tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh) saham seri C 
masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu 
Rupiah). 
 

Pasal 4 ayat 2 

 
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah: 
a 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); 
b 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan 

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar 
tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah); dan 

c 764.490 (tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh) saham seri C 
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.813.370.280.000,00 (satu triliun delapan 
ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah); 

 
atau seluruhnya sebesar Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus 
dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) oleh para pemegang 
saham yang telah mengambil bagian saham. 

 
 

 
 

Jakarta, 23 Desember 2021 
PT Mora Telematika Indonesia 

Direksi 


