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SURAT KETERANGAN
131/NOT/ VIII/ 2022

Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenot ariat an,
Notaris di Jakarta, dengan ini meneran gkan :
-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal29 Juli 2022 tel ah di laksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan selanjutnya disebut " Rapat" perseroan terbatas:
"PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk"
(IlPerseroan" )

- Bahw a Rapat di langsungkan dari pukul 16.25 WIB - 17.06 WIB, bertem pat di BDP Training
Cente r Lantai 8 (Gedung Parkir), JI. Jend Sudirm an No.5, RW.3, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Sela t an 12190.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dew an Komisaris:

Komisaris Uta ma
Kom isaris Independen

Bapak Asman
Bapak H. Eko Teguh Sant oso

Direksi:

Direkt ur Ut ama
Direkt ur

Bapak Wi lli am Sut ioso
Bapak Henry Sut ioso

- Ba hw a Rapat tersebut telah di hadiri oleh pemegang saham dan/ at au kuasa pemegang saham
yang sah sebanyak 3.750.645 .400 saham atau mewakili 75,01% dari 5.000.000.000 saham,
yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang tel ah dikeluarkan oleh
Perseroan.
- Bahw a dalam Rapat diberi kan kesempatan untu k mengajukan perta nyaan dan/atau
memb erikan pendapat terkait setiap mat a acara Rapat.
- Bahwa ti dak ada pemegang Saham yang mengajukan perta nyaan dan/atau membe rikan
pendapat pada seluruh mat a acara Ra pat.
- Bahwa M ekanisme pengambilan keput usan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keput usan seluruh mat a acara Rapat di lakukan dengan cara musyawarah
unt uk mufakat, dalam hal musyawarah unt uk mufakat tid ak t ercapai, pengam bilan keputu san
dilakukan dengan pemungut an suara.
- Bahw a Pengambilan keputus an yang dilakukan dengan pemungut an suara dan / atau vot ing,
ju mlah suara dan persentase keput usan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat

Setuju

Jumlah Suara
Tidak setuju

Abstain

Ke-sat u

3.750.644.400 (99,9999%)

1.000 (0,0001%)

250.000

Ke-dua

Laporan

-

-

Ke-tiga

3.750.644.400 (99,9999%)

1.000 (0,0001%)

250.000

Ke-empat

3.750.644.4 00 (99,9999%)

1.000 (0,0001%)

250.000

Ke-lima

3.750.607.900 (99,9999%)

37.500
(Q 0001%)

250.000

-Bahwa dalam Rapat te lah diambil keput usan sebagai berikut:
Mata Acara Pertama
a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya usaha Perseroan, unt uk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2021;
b.

Menerima balk dan menyetuju i laporan atas kinerja Dewan Komisaris untu k tahun buku

c.

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Perseroan unt uk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan
Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik : Kanaka Puradiredj a,
Suhartono
dengan pendapat : Wajar
Menyetuj ui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggun g jawab (Acquit et de
Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sej auh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untu k tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Oesember 2021.

2021;

d.

M ata Acara Kedua:
Menerima baik laporan atas penggunaan dana hasil Penaw aran Umum Perdana Saham
(Init ial Public Off eri ng) Perseroan.
M ata Acara Ketiga:
Menyet uj ui t idak ada pembagian divi den untuk t ahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.
Mata Acara Keempat :
a. Me nyet uju i menun j uk Kantor Akunt an Publik (KAPl Kanaka Puradiredja, Suharto no
unt uk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
t ahun buku 2022.
b. M enyet uj ui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan unt uk:
- menunj uk KAPpenggant i dan meneta pkan kondisi dan persyarat an penunjuk annya
j ika KAP yang tela h dit unj uk te rsebut t idak dapat melaksanakan ata u melanju tk an
tugasnya karena sebab apapun, t ermasuk alasan hukum dan perat uran perundang
undangan di bidang pasar modal atau t idak t ercapai kata sepakat mengenai
besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menet apkan honorarium
atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penu njuka n lainnya yang wajar
bagi kant or KAP t ersebut.

Mata Acara Kelima:
a. Menyetuj ui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2022 adalah sebesar maksimal Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah).
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
-Bahw a salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat ket erangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mesti nya.

