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-Pada pukul 15.00 WIB (limahelas t{aktu fndonesia

Barat), hari Jum'aL, tanggal 1j. (sebelas)
2AL5 (duaribu limabelas). -----

------

Desember

i

-Berhadapan dengan saya. aRIEf etrDAIt, Sarjara tniln&.

--

!&rgister XenotariataB, Notaris di KabupaLen Tangerang,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini dan t.elah dikenal
oleh saya, Notaris: -------

ADIAIM, lahir di So1o, pada tanggal -03 ('tiga) Januari 1959 (seribu sembilanratus lima puluh sembilan), status pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Jalan Terjun Tandom Nomor
46, RT.003, RW.001, Kelurahan Cisaranten Endah,
Tuan

M
adffi...iq

HASESO

Kecamat,an Arcamanik, pemegang Nomor fnduk

Kependudukan 327324030i-590001, lrlarga Negara

fndonesia, pada saat ini berada di Kabupaten -----Tangerang.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan Kuasa yang tercantum dalarn Keputusan -Para Pemegang Saham pE. WBI{ASAN SLOEAE |IECIItrOIrOGII,

dibuat clihai+ah Langan, bermeterai cukup, tertanggal
l-1 (sebelas) Deseniber 2015 (duaribu limabelas),
yang aslinya dilekatkan pada mi'nuta akta ini,
sebagai kuasa dari-dan oleh karena itu untuk dan atas nama Para pemegang saham pr!. lder[esA]I gLoBtl -l[ECHNffiiOGY. berkedudukan

anggaran dasarnya

telah

di Jakarta Timur,

--dari --

yang

mendapat pengesahan
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l!,

I U"nt*ri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik I
I rndonesia dengan surat Keputusannya a*ra"nqq"r 14 I

t.*n"melas) Mei 2008 (dua ribu delapan), nomo-r, -l
I AHU-25457 -AH.01.0r-.
Tahun 2008, ang_qaran dasar mr"al
I

I teral<hir dirubah

dengan akta tertangg

at 20

-l
Ourun) April 2009 (duaribu sembilan), nomor, 33, -l
I
I yang clibuat dihadapan HaJi MUIIA}6dBD AFDAIT cAZrGI,
I
sar3am
pacia
HutEuD,
waktu itu Notaris di .rakarta, I
I
| "u"rrn.n perubahan pengu-rus mana telah diterima o"nl
I dicatat di dalam Database sistem Administra-qi -I
I Badan Hukum Departeman Hukum dan Hak Asasi lt"nu=i. I
I Republik fndonesia, tertanggal 23 (duapuluh tiqa) I
;uni 2009 (duaribu sembilan), nomor! ------|
{
I nHu-.ur{. 01. 1o-o'5o1 .
- ---{
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarf<an ----{
i.dentitas yang ia perlihatkan
---l
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas-{
mene.rangkan terlebih dahulu: -----I
para
pemegang
lrerdasarkan
Keputusan
Saham
;bahwa
PlB. !{eru|SA}r ([roBer.. llEcltrsorrocrr

ketentuan Pasal

tersebut,

tOua

1

dengan rnemenuhil

Republik Tndonesi, --nomor: 40, Tahun zOO't (dua ribu tujuh) tentang -------Perseroan Terbatas. telah diambir keputusan sebagai --91- undang-undang

berikut: -----I.

l

l

-------

:

Menyetujui penambahan bidang usaha pe.rseroan ------

1 *sebagai berikur

:

I

| -Perdagangan alat berat, peralatan mekanik dan ---I elektronik, perqlatan pemantau cuaca (meteorologi,
I tfi*"tologi dan geofisika), peralatan radar
I pemantau laut dan udara.
I

I

-?j

)r,

tersebut,. --diruhah
IT(AXSITD

1.

Maksud dan

DeN SUJIIAN Stnl[A XEOI.EIEE}I USAIIA,

tujuan perseroan ini ialah ------

Perdagangan dan rJasa.

untuk mencapai maksud dan tujuan ters€but diatas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai

a.

berikuti -------

Berusaha dalam bidang perdaganqan!____

-Menjalankan usaha-usaha

di bidang--

meliputi perdagangan import. dan
eksport antar pulau/daerah serta lokal dan_interinsulair untuk barang-barang hasil----produksi sendiri dan hasil produksi--------perusahaan lain
perdagangan

-Perdagangan Besar dalam negeri antar___
pulau,/daerah serta loka1 dan interinsulair__

kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor__
selain eksp6rt dan inport
-Bertinclak sebagai grossier, supplierr______

leveransir, Waralaba dan commisin house.____
-Bertindak sebagai Distributor, Agent dan___
sebagai perwakilan dari badan-badan_________
perusahaan pe-rusahaan lain, baik dari dalam
maupun luar negeri
-Perdagangan alat transmisi telekomunikasi;-Perdagangan peralatan telekomunikasii ______
-Perdagangan peralatan informatika dan______
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1:l

:

I

I

muXti_med.ia;

,l '-eerdagangan komputer dan alat elekt.ronika;
I
| -Perdagangan alat berat, peralatan mekanik_
I

el'ektronik, peralat.an pemantau cuaca__,{ fttt"oro}ogl,' klimatoloEi dan geofisika) .
b;, Berusaha dalam bidang Jasa!-----------__...:_
-ilasa, fisnsultasi pLraatL Xeras (Hard$are --.

I

dan-

consul.tLag).

----

jasa konsultasi tentang __
tipe dan konfigurasi dari piranti keras radar;'.a1at ukur, se-rver, alat det.eksi, _
mencakup usaha

sensor dan computer dengan atau tanpa

___

dikaitkan dengan aplikasi pirant.i lunak.
Konsultasi biasanya menyangkut anali.sis -kebutuhan pengguna piranti keras dan ----permasalahannya, serta memberikan jalan -keluar ,yanq terbaik
-iIasa fiorsultasl pLraatL &unats

-

jasa konsultasi yang
berkaitan dengan analisis, design dan ---pemograman dari sist.em yang siap pakai. -Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis
kebutuhan pengguna aplikasl pengolah data
dan perrnasalahannya, pemecahan ------permasalahan dan membuat piranti lunak -__
Mencakup usaha

berkaitan dengan

pemecahan masalah

tersebut. Termasuk pula penulisan

prog_ram

sesuaj- kebuLuhan pengguna komputer.

|r

------------

-reaeotahau Data
u'e..

| -

Mencaknp usaha

-.t-.--=

jasa pengolahan dan

I

.
i
i
i
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:
I

l.

)r,

I tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini -I bisa meliputi keseluruhan tahap ---------I RenOolahan dan penulisan laporan dari
I data yanq disediakan pemasok atau
I

I

I

I

I

I

nefanoUan atau yang

dimltiki sendiri , ----

I

I bai]r seluruh atau hanya sebagian dari
' tahapan pengolahan. ----I

-fasa seglataa Data Base.
Mencakup usaha jasa pelayanan yang
berkaitan dengan pengembangan data base,
penyimpanan data dan penyediaan data base
dari berbagai jenis data seperti data
ekonomi, data keuangan, statistik atau --data t.eknis. Data dapat diakses oleh
setiap orang yang memerlukan aLau terbatas
hanya bagi sekelompok pengguna data
-irasa g6lcmatfka (lan t{Llal :EarbaU (tcleuatics
and value added senrlees) .

solusi software dan teknologi
I informatika, multimedia termasuk ----I nenfeaiaan jasa konten {content
I services). ----Mencakup

___

I

I

I

-ilelelr@ualtasl
Mencakup usaha penyediaan

transmisi
I suara, image, data dan informasi lain ____
I melalui kahrel, seperti penyediaan telepon
I

I

tetap, te1ex, telegraf

dan faksimilii
I
Sistem Telekomunikasi Bergerak Selular --_
I
I fsrasl; Jasa Radio panggit untuk Umum

<
I

|

(npuul

____

i Jasa Radio Trunkingi Jasa Very ---5-

'!.

rSma,II
i

Aperture Terminal); Jasa Satelit;

dan .tasa Komunikasi Data paket (JDKP)

--

(Provider). ----rr.Menyetujui'] pengeluaran saham-saham simpanan dalam
X>erseroan ,sebanlrak 4b0 (empatratus) saham yang --,diambil loagian'o1eh tuan H[. SntmDJf RilICI&IO
sr$uraPAl[ri' B'eb;irnirhk 200 (duaratus) saham dan tuan
-4arrFtn,.mIfiEl$f,

qmUIfN, sebanyak 200 (duaratus) -__

sahami, sehingga,komposisi pemegang saham menjadi

sebagai berikuE:

a.

3:;

--

-----

H[-;;,S|II[IIAD{X R}IUD{TO Sl}tDtp}trf ,

seba.nlak'68O (enamratus

del'apanpuluh) saham atau

B,ebe*ej.+.1j-:..:i..
.

(

Rp.

680.000.000,_

enamratus delapanuluh

b. EUAN-8At!ED,lTf,ITTt'DI Gf,'MTBN,

.

eBbanyhk . U, g...ltigaratus

a

duapu!.uh)' saham

atau

l

(figaratus' duapuluh juta
-seh.ingga rseluruhnya berj umlah

1;000 (-seribuJ

saham atau

{satu m.ttyar irupiah)
r'rr.Menyetujui peningkatan modal dasar perseroan ganru!1
I Rp. 1 . OO0 - CI00.'000, -.( satu milyar rupiah ) terbagi ---atas l-,.'000 :(seribu) saham dengan nilai nominal ---Rii.'1,000'.000r-' (satu

juta rupiah) n&Jadi
-6-

1.
)1,

000.- (empatpuluh mi-lyar delapanratus
jut.a rupiah) terbagi atas 40.800 (empat'puluh ribu delapanratus) saham dengan nilai nominal
.Rp. 1--,000. 000. - ,,(satu iuta rupiah) .
IY. Menyetujui:peningkatdn modal yang ditempatkan dan *yang-disetor kedalam kas Perseroan dari
,,Rp. 1 ;OS0.060 *OGO, : (saLu mi lyar rupiah ) nenJadi --.,Rp.,*0.3S8rCI"00;000.- {sepuluh mi}yar duaratus juta Rp. 40;800.000.

rupiah) r yong diambil bagian dan ditempatkan
masing=masingi :,oIeh

: ------*

---------Rp,7.680,.00,0.000. - (tujuh milyar enamratus -----delapanpu}uh juta rupiah) . -----*

a.. PE. " SImISDfit, RAI(IDIIO

b. TUAN BAdCN,IIBIIYIIDI
Rp.l- .92A.00O.000.

ffi

dr-rapuluh

SDIDJA.PAEI

sebesar

Gf,'NEDBII SCbESAT

- (satu milyar sembilanratus ---

juta rupiah)

Denqan. adanya .penlngkatan modal

dasar tersebut,

ayat 1 dan ayat 2 dirubah menjadi
sebagai'berikut i

maka

Fasal

4.

Modal dasar .Perseroan berjumlah

Rp. 40.800.0O0.000,- (empapuluh milyar delapan ratus juta rupiah) terbagi atas 40.800 (empat -puluh ribu delapan raLus) 'saham, masing-masing saharR.bernilai: nominal Rp. 1.000.000,

-

(satu

juta'ruPiah):.=-:-ia

Dari modal dasar tersebut yang ditempatkan dan I yang disetor 25 t (duapuluh lima persen) atau -I

I ".jumlah: saham dengan nilai nominal seluruhnya -

1

l!,

ji

sehesa-r Rp. 10.200.000.000.- (sepuluh

milyar ---

duaratus juta rupiah). -----Dengan,disetujuinya peningkatan modal yang
d,iterpatkan dan disetor oleh pa-ra pemegang saham, -{
maka, s;Usunan pemegang saham adalah menjadi sebagai -

berikut
a

.r

:

".,$INHAD{II BAI(IDTrc
,$iffi$-$ffI sebanyak
9E

&.160 (delapanribu seratus
enampuluh) saham atau
,

sebesar

Rp. I.150.000.000,-

(delapan milyar seratus
enampuluh

fo,

Tuan--

-juta rupiah). --

f,aden IBIIrUDI

GITNAUBN,

sebanyak 2,A40 (dua

ribu-

empatpuluh) saham atau

Rp. 2.040.000.000,-

€qbeseEr

(.d,ua,,mi}-yar empatpuluh

---

juta rupiah). -----Sehingga'seluruhnya berjumlah
10;200 (sepuluh :ribu duaratus)

atau sebesar
[eepuJ-'t-th mi;Iyar duaratus juta

saham

Rp. 10 . 200 . 000 . 000,

-

rupiah). --=-| - tearal Penghadap menyatakan derigan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak* -I
I pifrafr yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh
I dokurrten yang menjadi dasar dihuatnya akta ini tanpa --aaa yang di'kecualikan, yang disampaikan kepada saya, -I
I motaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak
I

I

I

I

\

-B-

1.

l{,

ditanda-tanga'ni akta ini rimbul- sengketa dengan nama -dan dalam:bentuk apapun yang disebabkan karena akta ---

ini; maka:'{para) penghadap yang membuat. ket.erangan --_dengan ,in-i. berjanji mengikatkan dirinya untuk
:bertanggung jawab oan nersedia menanggung resiko yang
timbr;,I dan-:dengan ini (para) penghadap menyatakan ----dqngan ,tegas -membebaskan

saya, Notaris dan pa-ra saksi -

dari turut bertanggung jawab dan memikul
maupun seluruhnya

akibat

hukum yang

bai_k sebagian

timbul karena

sengketa tersebut

-SelanjuLnya (para) penghadap juga menyatakan telah --mengert.i, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membuhuhkan

paraf disetiap halaman akta ini,

dan ______

kemudian (para) penghadap menrrrubuhkan sidik jari jempol
kanan dan kirinya pada rembaran tersendiri dihadapan --

saya'' Notaris dan sari-ci-saksir yang dilekatkan pada --minuta akla ini.

;JPara)

Penghadap

telah dikenal oleh saya, Notaris

-- DEI'IIKI,ANIdIII ]X[A Iffi ____
-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di KabupaLen
Tangerang, pada wa,ktu, hari dan tanggal seperti
ter-qebut pada awal akta ini dengan dihadiri oreh ! --L. ?uan fArXeR HO\ruilIEO ptUtmO, Sarjara lts6joarrr, lahir __

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

dl takarta, pada tanggal 26 (duapuluh enam) Nopember
tlSZ (seribu sembilanratus sembilanputuh dua),
bertemOat tinggal di Jakart.a Selatan, Jalan pulo ___
Kenanga I, RT.004, RW.015, Kelurahan Grogol Utara, _
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Nomor fnduk
Kependudukan 3L7 4O5261j.920001, Warga Negara

rnaon.sia. --------------J

t-"--"-"--'

-<

_s_

:

lr,

J

e., man SOEfEIN;,..,trahj-r di Jakarta, pada tanggal

22

npril 1976 (serihu sembilanratus
tujuhpuluh enam}, bertempat tinggal di Jakarta
I Selatan,.-.Kampung -Juraganan, RT.008. RW.006, ---,(duapuluh dua)1-

Kelurahan Grogol .Utdra, Kecamatan Kebayoran Lama,

31,7

--

4A522O{f60O13, Warga Negara fndonesia.

keduanya pegawai Kantor

Notaris dan bertempat

tinggal di Jakart.a, sebagai saksi-saksi. ----Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -

(para) penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
-Dilangsungkan dengan tujt-rh peruhahan,

yaitu

karena

---

lima gantian. satu tambahan dan satu coretan

[ -e"ri akta ini telah ditandatangani

secukupnya.

I

I -ninerikan sebagai salinan yang sama bunyinya
Notaris dl lhbupateE i[aEEeraDqr,

---

I
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