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Merujuk pada surat Perseroan nomor 74/IP-CORSEC/XI/2020 tanggal 23 November 2020, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15

Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

4.563.689.571 saham atau 94,418% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan untuk
menjaminkan harta
kekayaan Perseroan
dengan nilai lebih dari
½ (satu per dua)
bagian dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan atau
seluruh harta
kekayaan Perseroan,
sehubungan dengan
perolehan pendanaan
bagi Perseroan
maupun anak
Perseroan, dalam
rangka penerbitan
obligasi, sukuk atau
surat hutang lainnya,
maupun fasilitas
pinjaman yang
diperoleh Perseroan
maupun anak
Perseroan, dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya.

Ya 99,996%4.560.86
7.671

99,938% 191.800 0,004% 2.630.10
0

0,057% Setuju

a. Menyetujui untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk penjaminan
aset yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan
dan/atau anak Perusahaan Perseroan, dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari bank
maupun lembaga keuangan lainnya;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk
menjaminkan aset Perseroan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terutama sebagai pemenuhan ketentuan dalam
anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.



Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan Rencana
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)

Ya 89,338%126.616.
717

97,965% 0 0% 2.630.00
0

2,03% Setuju

a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“PMTHMETD”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.
04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.
04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “POJK 14/2019”), dengan
mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 483.350.000 (empat ratus
delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya
10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing
saham sebesar Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan
Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 6 November 2020 dan Perubahan dan/atau
Tambahan Atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 11 Desember 2020, keduanya melalui
website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.
Serta menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan
PMTHMETD tersebut.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap
perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan
menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak
terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan
menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk
menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut,
untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan
menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang
saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang
selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau pengubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya
pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Lain

Mata Acara Kedua :
-Jumlah suara abstain : 2.630.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
-Jumlah suara setuju : 126.616.717 suara
-Sehingga total suara setuju : 129.249.717 suara, atau sebesar 89,338%, atau lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Corporate Secretary

PT Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati



Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, JL Yos Sudarso No. 85

Tanggal dan Waktu
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Reffering the announcement number 74/IP-CORSEC/XI/2020 Date 23 November 2020, Listed companies giving

report of general meeting of shareholder’s result on 15 December 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

4.563.689.571 share of 94,418% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan untuk
menjaminkan harta
kekayaan Perseroan
dengan nilai lebih dari
½ (satu per dua)
bagian dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan atau
seluruh harta
kekayaan Perseroan,
sehubungan dengan
perolehan pendanaan
bagi Perseroan
maupun anak
Perseroan, dalam
rangka penerbitan
obligasi, sukuk atau
surat hutang lainnya,
maupun fasilitas
pinjaman yang
diperoleh Perseroan
maupun anak
Perseroan, dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya.

Ya 99,996%4.560.86
7.671

99,938% 191.800 0,004% 2.630.10
0

0,057% Setuju

a. Menyetujui untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk penjaminan
aset yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan
dan/atau anak Perusahaan Perseroan, dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari bank
maupun lembaga keuangan lainnya;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk
menjaminkan aset Perseroan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terutama sebagai pemenuhan ketentuan dalam
anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.



Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan Rencana
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)

Ya 89,338%126.616.
717

97,965% 0 0% 2.630.00
0

2,03% Setuju

a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“PMTHMETD”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.
04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.
04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “POJK 14/2019”), dengan
mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 483.350.000 (empat ratus
delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya
10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing
saham sebesar Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan
Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 6 November 2020 dan Perubahan dan/atau
Tambahan Atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 11 Desember 2020, keduanya melalui
website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.
Serta menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan
PMTHMETD tersebut.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap
perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan
menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak
terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan
menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk
menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut,
untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan
menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang
saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang
selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau pengubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya
pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Other information

2nd Meeting Agenda
Abstention : 2.630.000 votes
Disagree : -    vote
Agree : 126.616.717 votes
The total Votes Agreed : 129,249,717 votes, or 89,338%, or more than 1/2 of the total shares owned by
independent shareholders.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati

Corporate Secretary
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This is an official document of PT Impack Pratama Industri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Impack Pratama Industri Tbk is fully responsible for

the information contained within this document.










