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	koreksiText: 
	top: Merujuk pada surat Perseroan nomor 227/CS-RMPP/XI/2017 tanggal 29 November 2017, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham  yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 sebagai berikut : 
	tahunan: 
	hasilRups: Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. AIRASIA INDONESIA Tbk. yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 29 Desember 2017;2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada butir 1 tersebut diatas yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiayang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 29 Desember 2017; 3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris serta melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut.- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:1. Menyetujui  pengunduran diri:a. Bapak  Donny Petrus Pranoto  dan Bapak  Ir. Ignatius Anung Setyadi, MM berturut-turut dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29 Desember 2017b. Bapak Vinsensius, Bapak Jerry Tan Siang Hup  dan Bapak Suka Waluya, berturut-turut dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29 Desember 2017Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada masing-masing Bapak  Donny Petrus Pranoto, Bapak  Ir. Ignatius Anung Setyadi, MM, Bapak Vinsensius, Bapak Jerry Tan Siang Hup  dan Bapak Suka Waluya atas tindakan pengawasan dan pengurusan sebagaimana relevan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu:Direksi:Direktur Utama  : Dendy KurniawanDirektur Independen : Dinesh KumarDewan Komisaris:Komisaris  Utama  : Pin HarrisKomisaris Independen : Agus Toni SoetirtoKomisaris   : Kamarudin Bin Meranunterhitung efektif sejak tanggal 29 Desember 2017.Sehingga terhitung sejak tanggal 29Desember 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:Direktur Utama  : Dendy KurniawanDirektur Independen : Dinesh KumarDewan Komisaris:Komisaris  Utama  : Pin HarrisKomisaris Independen : Agus Toni SoetirtoKomisaris   : Kamarudin Bin Meranun3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris serta melakukan segalahal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut.- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHAPasal 31.    Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa  konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum. 2.    Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: A.  Kegiatan Usaha Utama:(i)        konsultasibidangbisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait  dankonsultasiterkaitdenganangkutanudaradanjasakebandarudaraan;(ii)       segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak;(iii)      pengembangan bisnis;(iv)      menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk antara lain impor dan ekspor;(v)       bertindak sebagai grosser, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain; dan (vi)      untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;B.  Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa  konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris serta melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut
	luarBiasa: Rapat Umum Pemegang SahamTelah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 172.368.200 saham atau 79,8 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
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