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	koreksiText: Mengoreksi surat kami nomor : 185/CS-RMPP/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
	top: Merujuk pada surat Perseroan nomor 143/CS-RMPP/IX/2017 tanggal 14 September 2017, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham  yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut : 
	tahunan: 
	hasilRups: KEPUTUSAN RAPAT:MATA ACARA PERTAMA RAPAT - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dengan struktur sebagai berikut:- Modal dasar : sebelumnya Rp150.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000;- Modal ditempatkan: sebelumnya Rp54.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya Rp3.411.596.816.750,00; dan- Modal disetor: sebelumnya Rp54.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya Rp3.411.596.816.750,002. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseoran.MATA ACARA KEDUA RAPAT - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp150.000.000.000,00 yang terbagi atas 600.000.000 saham menjadi Rp10.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 40.000.000.000 saham; 2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Ã¢â‚¬Å“HMETDÃ¢â‚¬?) kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan sebanyak-banyaknya 13.646.387.267 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh) saham baru dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp250 sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal Rp3.411.596.816.750,00 (tiga triliun empat ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah); dan3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD.MATA ACARA KETIGA RAPAT - Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :1. Menyetujui setoran modal yang akan dilakukan oleh FN dan AAIL selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas atas seluruh saham sebanyak-banyaknya 10.404.000.000 lembar saham masing-masing sebesar Rp1.326.510.000.000 (atau sebanyak 5.306.040.000 saham) oleh FN dan Rp1.274.490.000.000 (atau sebanyak 5.097.960.000 saham) oleh AAIL, yang akan dilakukan dengan cara inbreng sekuritas perpetual yang dapat dikonversi ke dalam saham PT Indonesia AirAsia; dan2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan setoran modal yang akan dilakukan oleh FN dan AAIL selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara inbreng sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir 1 diatas.MATA ACARA KEEMPAT RAPAT - Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :1. Menyetujui konversi sekuritas perpetual menjadi saham di PT Indonesia AirAsia oleh Perseroan yang diperoleh dari FN dan AAIL;2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan investasi Perseroan di PT Indonesia AirAsia sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir 1 diatas.MATA ACARA KELIMA RAPAT - Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :1. Menyetujui divestasi anak perusahaan Perseroan yaitu PT Multi Mekar Lestari dan PT Rimau Shipping kepada pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Senamas Indonesia, PT Senamas Indo Mulia dan Bapak Kevin Yatmiko yang secara efektif akan dilaksanakan sesaat setelah selesainya proses Penawaran Umum Terbatas;2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan divestasi anak perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir 1 diatas.
	luarBiasa: Rapat Umum Pemegang SahamTelah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 172.140.200 saham atau 79,69 % 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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	infoLain: - Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.- Bahwa pada setiap agenda Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat- Bahwa pada setiap agenda Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir yang merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan memutuskan setiap usulan mata acara Rapat.
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