
 
 
 

PENGUMUMAN 
RINGKASAN RISALAH 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 
 
 
Direksi PT Bayan Resources Tbk (”Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Selatan, 
dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 17 November 2022 telah diselenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat ”Rapat”), dengan 
ringkasan risalah Rapat sebagai berikut : 
 

I. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat : 
Hari/tanggal     :  Kamis, 17 November 2022; 
Waktu              :  Pukul 14.19 W.I.B  s/d 14.42 W.I.B;  
Tempat         :  Gedung Office 8, Lantai 37, Jalan Senopati Raya 8B, Senayan, 

       Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190. 
 

II. Mata Acara Rapat : 
 

Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) Perseroan dan perubahan 
Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan Nilai Nominal 
(Stock Split) tersebut.  

 
III. Korum kehadiran : 

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah Korum kehadiran 
pemegang saham untuk Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling 
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh 
Perseroan dengan hak suara yang sah dan korum telah terpenuhi.  
 

IV. Rapat dihadiri oleh : 
A. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sejumlah 

3.305.559.844 saham atau mewakili 99,167%)dari 3.333.333.500 saham yang 
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 
oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan 
pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 yang ditutup pada pukul 16.15 W.I.B. 
 

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada rapat adalah 
sebagai berikut: 

Dewan Komisaris 
1. Komisaris Utama  : Purnomo Yusgiantoro 
2. Komisaris   : Lifransyah Gumay S.E., Ak. M.M, CA 
3. Komisaris Independen : Moermahadi Soerja Djanegara 
4. Komisaris Independen : Budiman 
Direksi 
1. Direktur Utama   : Dato’ DR. Low Tuck Kwong 
2. Direktur   : Lim Chai Hock 
3. Direktur   : Jenny Quantero 



4. Direktur   : Alastair Gordor Christopher Mcleod 
5. Direktur   : Russell John Neil 
6. Direktur   : Kim Sung Kook 
7. Direktur   : Alexander Ery Wibowo 
8. Direktur   : Oliver Khaw Kar Heng 
9. Direktur   : Kwang Jung-Oh 

 
V. Dalam mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak terdapat 
pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mata acara 
Rapat. 
 

VI. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk 
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil 
dengan pemungutan suara. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar 
Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian 
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. 

 
VII. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah memutuskan:  

 
1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal 

Saham (Stock Split) Perseroan dengan rasio sebesar 1:10 (satu berbanding 
sepuluh), di mana 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) 
akan menjadi 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh rupiah). 

 
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala 

tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham 
(Stock Split), termasuk menentukan tata cara jadwal pelaksanaan Stock Split 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak 
terbatas menyatakan atau menetapkan kembali jumlah nilai nominal saham 
sehubungan dengan pelaksanaan Stock Split tersebut, melakukan penyesuaian 
atas rasio Pemecahan Nilai Nominal Saham dan nilai nominal saham bilamana 
diperlukan. 

 
c. Menyetujui pengubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait 

dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) tersebut, dan karenanya 
Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai 
berikut: 

 
”PASAL 4 
MODAL 

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu 
triliun dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 120.000.000.000 (seratus dua 
puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 
(sepuluh rupiah). 
 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 27,77% 
(dua puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) atau sejumlah 
33.333.335.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus 
tiga puluh lima ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp333.333.350.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh 
tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah disetor penuh dengan 



uang tunai melalui kas Perseroan oleh pemegang saham yang akan 
disebutkan dalam Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Biro 
Administrasi Efek.” 

 
d. Menyusun kembali pasal-pasal seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam 

rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami dalam suatu akta 
notaris. 

 
e. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak 

substitusi untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam satu Akta Notaris 
termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan 
pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan 
persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan 
karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-
dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Jakarta, 21 November 2022 
PT Bayan Resources Tbk 

Direksi 


