-akta tertanggal 13-04-2018 (tiga belas April dua ribu delapan belas) nomor: 70, dibuat ------dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 13-04-2018 (tiga ---belas April dua ribu delapan belas) nomor: AHU-0008393.AH.01.02.TAHUN 2018, dan ------pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta pemberitahuan perubahan data ------------------Perseroan keduanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ------------13-04-2018 (tiga belas April dua ribu delapan belas) berturut-turut nomor: ---------------------------------AHU-AH.01.03-0147491 dan AHU-AH.01.03-0147492; -----------------------------------------------------------------------akta tanggal 17-12-2018 (tujuh belas Desember dua ribu delapan belas) nomor: 52, dibuat
dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal 18-12-2018 (delapan belas Desember dua ribu
delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0276873 ; -------------------------------------------------------akta tertanggal 22-11-2019 (dua puluh dua November dua ribu sembilan belas) nomor: 73
dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 28-11-2019
(dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0099363.AH.01.02.
TAHUN 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 0701-2020 (tujuh Januari dua ribu dua puluh) nomor: 2, Tambahan nomor: 382 ; -----------------susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal --------21-09-2020 (dua puluh satu September dua ribu dua puluh) nomor: 47, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 23-09-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh) nomor:
AHU-AH.01.03-0390091 (selanjutnya disebut "Perseroan"). -----------------------------------------------------------Berada di Gedung MD Place, Tower I lantai 11, Jalan Setiabudhi Selatan nomor: 7, ------------Jakarta 12910, agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang ----------------dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, --Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta
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ini (selanjutnya disebut "Rapat"). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan -------dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -------1. Tuan SANJEVA ADVANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-10-1968 (tiga Oktober ------seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, ---bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Simprug Golf 16/Kav. 77, Rukun ------------------Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan: 3174050310680002; -------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ---------------Komisaris Independen Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-12-1972 (tujuh -Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Sawo nomor: 70, Rukun Tetangga 004, --------Rukun Warga 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Nomor Induk ------------Kependudukan: 3171060712720003; ------------------------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur
Utama Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Nyonya SHANIA MANOJ PUNJABI, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-11-1974 (tiga -belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Swasta, Warga Negara ----Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Sawo nomor: 70, Rukun ----------------Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, --------Nomor Induk Kependudukan: 3171065311740002; ---------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur
Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Tuan VENKATACHARI SOUNDARARAJAN, lahir di Coimbatore, pada tanggal ---------15-07-1961 (lima belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, Warga --Negara India, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pulomas Residence Blok H nomor: 15, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 016, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan ---------Pulogadung, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor: 2C21JC0684-R
dan pemegang Paspor nomor: Z2260724; ---------------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur
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Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Tuan SAJAN LACHMANDAS MULANI, lahir di Cirebon, pada tanggal 22-04-1971 --(dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, Warga Negara -Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari nomor: 42/N, -------Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, --------------------Kecamatan Sawah Besar, Nomor Induk Kependudukan: 3171022204710006; ----------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur
Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Tuan DAVID ELLIOTT ULMER, Jr, lahir di California, pada tanggal 08-04-1957 ------(delapan April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara
Amerika, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Denpasar III nomor 81, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Setiabudi, pemegang paspor nomor : 561881492; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur
Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Nona EVANTHE RACHELIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-09-1992 (tujuh belas --Septmeber seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kebon Jeruk XV nomor 10,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari,
Nomor Induk Kependudukan:3173035709920005; ----------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan 2 (dua) surat kuasa ----yang dibuat di bawah tangan, masing-masing tanggal 19-08-2021 (sembilan Agustus
dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta
ini, selaku kuasa untuk dan atas nama: --------------------------------------------------------------------------------------------Tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI sebagaimana tersebut di atas: ----------------------------a.

selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut, dengan demikian ---mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama ---------serta sah mewakili perseroan terbatas PT MD GRAHA UTAMA, -------------berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam
akta Pendirian tanggal 05-04-2012 (lima April dua ribu dua belas) nomor: 03,
dibuat dihadapan TRI FIRDAUS AKBARSYAH, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak
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Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 0904-2012 (sembilan April dua ribu dua belas) nomor: AHU---------------17960.AH.01.01.Tahun 2012 terakhir kali diubah dengan akta tanggal 17-102013 (tujuh belas Oktober dua ribu tiga belas) nomor: 21, dibuat dihadapan
TRI FIRDAUS AKBARSYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 12-12-2013 (dua
belas Desember dua ribu tiga belas) -nomor: AHU-65068.AH.01.02.Tahun
2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik
dari 3.758.251.591 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua
ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu) saham dalam
Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut, dengan demikian ---mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama ---------serta sah mewakili perseroan terbatas PT MD GLOBAL MEDIA, -------------berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam: --Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-05-2013 (dua puluh delapan ----Mei dua ribu tiga belas) nomor: 43, Tambahan nomor: 58133; -------------------------------Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-03-2014 (empat Maret dua ribu
empat belas) nomor: 18, Tambahan nomor: 5368; -------------------------------------------------------terakhir kali diubah dengan akta tanggal 28-02-2018 (dua puluh delapan -------Pebruari dua ribu delapan belas) nomor: 45, dibuat dihadapan TRI FIRDAUS
AKBARSYAH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang -------telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 27-03-2018 (dua ------puluh tujuh Maret dua ribu delapan belas) nomor: -------------------------------------------------------AHU-0006834.AH.01.02.Tahun 2018 dan pemberitahuan perubahan ----------------anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --------------Indonesia tanggal 27-03-2018 (dua puluh tujuh Maret dua ribu delapan belas)
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nomor: AHU-AH.01.03-0124983; -----------------------------------------------------------------------------------------Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik
dari 3.587.980.407 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta
sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh) saham dalam
Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. MASYARAKAT lainnya sebanyak 400.653.600 (empat ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) saham dalam Perseroan. ------------------------------------------------------------satu dan lain sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ---------------ditanda-tangani oleh pihak-pihak tersebut di atas dan diperlihatkan kepada saya, ------------------Notaris. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sebelum Rapat dimulai Master of Ceremony menyampaikan ucapan selamat siang dan --salam sejahtera bagi semua, atas nama Perseroan disampaikan terima kasih kepada Para
Pemegang saham dan Undangan, dan hadirin sekalian yang telah menghadiri undangan
Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MD Pictures Tbk
periode Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). ---------------------------------------------------------Kemudian Master of Ceremony memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi yang ----hadir dalam Rapat ini: ------------------------------------------------------------------------------------------Komisaris Independen

: Tuan SANJEVA ADVANI; ---------------------------------------------------------

Direktur Utama

: Tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI; --------------------------------------

Direktur

: Nyonya SHANIA MANOJ PUNJABI; -----------------------------------

Direktur

: Tuan VENKATACHARI SOUNDARARAJAN; ------------------

Direktur

: Tuan SAJAN LACHMANDAS MULANI; -----------------------------

Direktur

: Tuan DAVID ELLIOT ULMER, Jr ; ---------------------------

Dilanjutkan dengan memperkenalkan para lembaga penunjang yang hadir dalam Rapat,
dan Rapat dilangsungkan denga Tata Tertib Rapat sebagaimana copy Tata Tertib Rapat
yang telah dibagikan sebelum memasuki ruangan Rapat dan untuk tidak mengaktifkan
telepon genggam agar tidak menggangu jalannya Rapat.---------------------------------------------Selanjutnya MC menyerahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini
kepada pimpinan Rapat yaitu tuan SANJEVA ADVANI selaku Komisaris Independen
Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -------------------------------------------------------------------------
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-Kemudian tuan SANJEVA ADVANI selaku Ketua Rapat mengucapkan puji syukur ------------kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua dapat bertemu hari ini pada pelaksanaan ---Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MD PICTURES Tbk yang diselenggarakan
di Kantor Perseroan MD Place Tower 1, Jalan Setiabudi Selatan nomor 7, Jakarta Selatan,
pada hari ini, Kamis, tanggal 19-08-2021 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh
satu). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan atas nama seluruh Dewan Komisaris dan ------------Direksi Perseroan, mengucapkan terima kasih atas kedatangan para pemegang saham, ---kuasa pemegang saham serta hadirin sekalian. ---------------------------------------------------------Ketua Rapat menyampaikan permohonan maaf dikarenakan adanya Pandemi Covid-19
dan aturan dari pemerintah, situasi dan kondisi Rapat hari ini kami disesuaikan guna
mencegah adanya penyebaran Covid-19 demi keselamatan bersama dan dengan tanpa
mengurangi hak dari pemegang saham. -------------------------------------------------------------------Ketua Rapat dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan, akan
memimpin Rapat sesuai dengan pasal 20 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan.---------Untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah menyampaikan ---------pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian Media Indonesia, situs web penyedia eRUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 13-07-2021
(tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu) dan juga telah melakukan pemanggilan
melalui surat kabar yang sama dan situs web yang sama pada tanggal 28-07-2021 (dua
puluh delapan Juli dua ribu dua puluh satu) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat.-------Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam situs web
tersebut adalah sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEMANGGILAN ---------------------------------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN-------------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-------------------------------------------------------------------------PT MD PICTURES TBK------------------------------------------Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), keduanya disebut “Rapat”
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yang akan

diselenggarakan pada: ----------------------------------------------------------------------------------------Hari/Tanggal

:

Kamis, 19 Agustus 2021 ------------------------------------------------------

Waktu

:

14.00 WIB – Selesai -----------------------------------------------------------

Tempat

:

MD Place Tower 1 ------------------------------------------------------------Jl. Setiabudi Selatan No. 7---------------------------------------------------Jakarta Selatan------------------------------------------------------------------

Mata Acara Rapat

:--------------------------------------------------------------------------------------

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------------------------------------------------------------1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas ------------Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan -------------Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2020. -----------------------------------------------------------------------2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.----------------------------------------------------------------3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian -Perseroan Tahun Buku 2021. ---------------------------------------------------------------------4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan ----------Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.----------------------------------------Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:------------------------------------------------------------1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan.-----------------------------2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ----POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.---Penjelasan Mata Acara RUPST:-----------------------------------------------------------------------------Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin
diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.--------------------------------------------------------------------------------Penjelasan mata acara RUPSLB: --------------------------------------------------------------------------8

1. Untuk mata acara pertama Perseroan ingin melakukan penyegaran dalam ---------susunan Direksi Perseroan.------------------------------------------------------------------------2. Untuk mata acara ke-2 merupakan perubahan terhadap anggaran dasar ------------Perseroan disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto
POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.---------------------------------------------CATATAN : -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham
Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi, Pemanggilan ini dapat
juga dilihat pada laman (website) Perseroan www.mdpictures.com ------------------2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal
dilakukannya Pemanggilan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan
Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sesuai
informasi Perseroan di atas. ----------------------------------------------------------------------3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021.---------4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau -------------------------------------------------------b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. ----------------5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana ----disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.-----------------------------------------6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).---------------------------------------------------------------------------7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib ---------membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan
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lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh
setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada
fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang
terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan
persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau
penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.--------------------------8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang
saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau -------------menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.-------------------------9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Rapat.-----------------------------------------------------------------------------------------10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan----------memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.--------------------------------------------------11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik
ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS--------------------------------i.

Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan-----------------menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI,
wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat melalui www.akses.ksei.co.id;-----

ii.

Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail pemberitahuan
1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar;-----------------------------------

iii.

Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam -------AKSes untuk dapat mengakses tautan Rapat;--------------------------------------

iv.

Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;-

v.

Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan ------menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan self
registration secara elektronik di eASY.KSEI melalui www.akses.ksei.co.id
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b. Proses Registrasi ----------------------------------------------------------------------------------i.

Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi --kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.------------------------------------------------------

ii.

Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi ----kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.------------------------------------------------------

iii.

Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang
mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.--------------

iv.

Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam
aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.---------------------Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau
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memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh
Perseroan (Independent Representative) atau Individual

Representative

dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat
hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima
kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.--------------------------v.

Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum --------kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.----------------------------------

vi.

Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat
menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.------------------------

c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik-------------i.

Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan
untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi
diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata
acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham
atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom
‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow
Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.-----------------------

ii.

Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara
tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan
kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.---------------------------------------------------------------------------------12

iii.

Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan -----------------menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya
selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan
untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan
sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.--------------

d.

Proses Pemungutan Suara/Voting --------------------------------------------------------------i.

Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi ----------eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.-----------

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya ---namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat----------sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang
saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan
pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting
Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan
suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara
otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan
menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting
for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’.
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan
suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat
yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi
“Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan
suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.------------------------iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan
dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara
elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5
(lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.--------------------------------------13

e.

Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat. ----------------------------------------i.

Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi --eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat ---------------menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar
Zoom dengan mengakses menu

eASY.KSEI,

submenu Tayangan RUPS

yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).----------------------ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran -tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi
dalam

aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a

angka i – v.----------------------------------------------------------------------------------------iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan -----------pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11
huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran Rapat.----------------------------------------------------iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat
digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi
diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan
dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau
penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per
mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam
Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut
akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
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aplikasi eASY.KSEI.---------------------------------------------------------------------------v.

Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi -------eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.------

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19----------------------------------------------------Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran
risiko penularan virus COVID-19.---------------------------------------------------------------------------1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat :---------------------------------------------------------------------------------------------------a.

Di-Wajibkan mengikuti keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan --sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------- Wajib membawa hasil pemeriksaan swab PCR maksimal 1x24 jam. ------ Menggunakan masker medis. ------------------------------------------------------- Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan,seperti pemeriksaan suhu tubuh baik yang akan dilakukan oleh Peseroan maupun manajemen
gedung tempat penyelenggaraan Rapat.------------------------------------------- Menerapkan jaga jarak/physical distancing sesuai arahan Perseroan dan
manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.--------------------------

b.

Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau -----Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila
Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi keseluruhan protokol
keamanan dan kesehatan diatas.-------------------------------------------------------------------------------------------Jakarta, 28 Juli 2021--------------------------------------------------------------------PT MD PICTURES Tbk ---------------------------------------------------------------------------DIREKSI -----------------------------------------

Tata Tertib untuk Rapat hari ini adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada waktu memasuki ruangan Rapat.--Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020, berikut ini kami sampaikan
pokok-pokok Tata Tertib Rapat, dengan bantuan Master of Ceremony untuk membacakan
pokok-pokok Tata Tertib dimaksud.-------------------------------------------------------------------------15

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai berapa jumlah ---------para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, -----------apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili ---------tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ----------------------------Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat -yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 2 butir 1 a ---------Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 Undang-Undang nomor: 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1.a POJK nomor -----------15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat ini sah
apabila hadir dan atau diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.---------------------------Kemudian setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro
Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan juga memeriksa keabsahan surat-surat
kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham
atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara bersama-sama
mewakili 7.746.885.598 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus
delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham dengan suara
yang sah atau sama dengan 82,73 % (delapan puluh dua koma tujuh tiga persen)
dari 9.511.217.000 (sembilan miliar lima ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu)
saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan
Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, sebelum dikurangi dengan jumlah saham
yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 146.920.400 (seratus empat puluh
enam juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus) saham, sehingga jumlah
saham yang ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 9.364.296.600
(sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam
ribu enam ratus) saham yang berarti lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat
ini. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal tersebut diatas telah
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dipenuhi, maka Rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----Ketua Rapat menjelaskan berdasarkan penjelasan dari ibu Notaris yang menyatakan
bahwa semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu
mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah memenuhi
sebagaimana mestinya, maka dengan ini saya selaku Pimpinan Rapat menyatakan bahwa
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (dua rib u dua puluh) PT MD
Pictures Tbk yang diadakan hari ini, Kamis, tanggal 19-08-2021 (sembilan belas Agustus
dua ribu dua puluh satu) dinyatakan sah dan di buka pada pukul 14.30 (empat belas lewat
tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. ------------------------------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa Tata Tertib Rapat telah dibacakan,
maka Tata Tertib Rapat tersebut akan berlaku dalam setiap Mata Acara Rapat. --------------Selanjutnya, sebagaimana telah dimaksud dalam undangan rapat, bahwa mata acara
Rapat ini adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas-------------Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan----------Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). ----------------2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). ---------------3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian -Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----------------------------------------4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan ---------Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).------------Sebelum Ketyua Rapat menyampaikan mata acara Rapat Pertama pada hari ini, dalam
rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor. 15 Tahun 2020, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan paparan singkat
mengenai kondisi umum Perseroan saat ini. Paparan tersebut akan disampaikan oleh
Bapak Manoj Dhamoo Punjabi, selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi Perseroan
17

dan kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara Rapat Pertama. -------------------Selanjutnya bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI menyampaikan sebelum memasuki
mata acara Rapat Pertama, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kondisi umum
Perseroan pada saat ini. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut: ----------------------------- Pendapatan usaha PT MD Pictures tbk di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah
sebesar Rp 122 miliar (seratus dua puluh dua miliar rupiah), dengan pendapatan dari
penjualan FILM sejumlah 16% (enam belas persen) dan penjualan FILM secara Digital
sejumlah 55% (lima puluh lima persen) serta pendapatan lainnya antara lain dari
Menyewa ruangan di gedung kami, Sewa Peralatan alat shooting, TV, Sound Mixing
dan pendapatan lainnya. ---------------------------------------------------------------------------------- Liabilitas MD Pictures per 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh)
adalah Rp 21 miliar (dua puluh satu miliar rupiah), menurun sebesar 16% (enam belas
miliar) disebabkan : ----------------------------------------------------------------------------------------* Beban yang masih harus dibayar menurun, karena pemakaian energi menurun
saat pandemic ini. --------------------------------------------------------------------------------------* Uang muka penjualan menurun, dikarenakan Perseroan telah menyelesaikan
kewajibannya.--------------------------------------------------------------------------------------------- Ekuitas Perseroan pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh) tercatat sebesar Rp 1,3 triliun (satu koma tiga triliun rupiah) turun 6%
(enam persen) disebabkan : -------------------------------------------------------------------------* Kas dan setara kas mengalami penurunan karena Perseroan menggunakan
sejumlah dana untuk memulai kembali kegiatan Produksi dan Operasional. -----------* Piutang lain-lain pihak ketiga menurun, karena pihak ketiga telah pajak
menyelesaikan kewajibannya. ----------------------------------------------------------------------* Pajak dibayar dimuka meningkat dikarenakan jumlah kredit pajak naik dan PPN
masukan Perusahaan meningkat. -----------------------------------------------------------------* Uang muka menurun, karena peralatan dan proyek dalam pelaksanaan telah
terelasi dan diakui ke dalam asset serta biaya. -------------------------------------------------* Aset Pajak tangguhan meningkat berdasarkan perhitungan dari data laporan
aktuaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------18

- Tata Kelola Perusahaan. --------------------------------------------------------------------------------Perseroan berkomitmen senantiasa meningkatkan tata kelola Perusahaan yang baik
melalui implementasi atas Prosedur Operasi Standar (SOP) yang dimiliki yang telah
mengatur seluruh kegiatan dan aktivitas dalam lingkup Perseroan.---------------------------- Pengembangan Kebijakan Sumber Daya Manusia-----------------------------------------------Kami secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dalam pembuatan
kebijakan dan prosedur terkait Sumber Daya Manusia agar implementasinya dapat
selaras

dan mendukung perkembangan

bisnis

yang dinamis

dan dapat

mempertahankan talenta terbaik untuk terus berkembang.---------------------------------------Sekarang mari kita memulai dengan membahas mata acara Rapat Pertama, yaitu:---Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
Sebagai gambaran dapat kita lihat pada Buku Laporan Tahunan, yaitu sebagai berikut:---a.

Penjualan membukukan Rp. 122 Miliar (seratus dua puluh dua miliar rupiah) di -----tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Penjualan ini didapatkan dari pendapatan dari film
digital, layar lebar dan sewa bangunan. -----------------------------------------------------------

b.

Beban usaha Perseroan membukukan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah
sebesar Rp 79 Miliar (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) disebabkan karena adanya
beban penyusutan aset tetap yang tinggi, jasa professional, beban pemeliharaan
gedung, dan bertambahnya jumlah karyawan yang menyebabkan beban gaji &
tunjangan. -------------------------------------------------------------------------------------------------

c.

Laba kotor Perseroan membukukan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 19 Miliar (sembilan belas miliar rupiah) disebabkan beban amortisasi film yang rendah dan
meningkatnya pendapatan film dari layar lebar, digital, dan sewa bangunan. ----------

d.

Kerugian pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah minus Rp -58 miliar (minus lima puluh delapan miliar rupiah). ------------------------------------------------------------------

e.

Total Aset Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh)
tercatat sebesar Rp 1,3 Triliun (satu koma tiga triliun rupiah) atau mengalami
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penurunan 6% (enam persen). Penurunan tersebut terutama disebabkan Perseoran
menggunakan dana untuk memulai berkegiatan kembali dan Produksi dan
Operasional, Pajak dibayar dimuka meningkat karena jumlah kredit pajak naik dan
PPN masukan Perusahaan meningkat dan pembiayaan asuransi dibayar dimuka. -f.

Jumlah kewajiban Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Rp 21 Miliar (dua ----puluh satu miliar rupiah) menurun hingga 16% (enam belas persen). Penurunan ini
disebabkan karena perusahaan telah membayar kewajibannya. ---------------------------

g.

Dari sisi ekuitas, Perseroan mencatatkan dalam buku sepanjang tahun 2020 (dua --ribu dua puluh) yaitu Rp 1,3 Triliun (satu koma tiga triliun rupiah). modal
ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp 951 Miliar (sembilan ratus lima puluh
satu miliar rupiah) per 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).------

Bapak, Ibu dan saudara yang saya hormati perlu kami sampaikan mengenai susunan
Komite Audit Perseroan sekarang adalah sebagai berikut: ------------------------------------------Ketua

:

Bapak Sanjeva Advani -----------------------------------

Anggota

:

Bapak Supardji --------------------------------------------

Anggota

:

Bapak Richard Antonio ---------------------------------

Direksi berterima kasih dan menyampaikan apresiasi sebesar besarnya kepada Dewan
Komisaris atas segala arahan yang diberikan. Mewakili manajemen, kami mengucapkan
terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan dan jajaran manajemen yang
telah berkarya dengan penuh dedikasi dan kecintaan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing serta mendukung upaya Perusahan untuk senantiasa
dapat mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. --------------------------------------------Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan tuntunan kepada kita semua
untuk menjadi lebih baik dalam mengembangkan kehidupan dan kesejahteraan.-------------Demikianlah Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). ---------------------------------------------------------Selanjutnya tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI mempersilahkan tuan SANJEVA ADVANI ----sebagai Ketua Rapat untuk membacakan laporan Dewan Komisaris. -------------------------------Kemudian Ketua Rapat menyampaikan laporan Dewan Komisaris sebagai berikut: -------------20

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa
kegiatan operasional Perseroan telah mengacu kepada rencana bisnis yang telah
ditetapkan, dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemegang saham
dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh
peraturan dan perundangundangan yang berlaku. ------------------------------------------------Dalam laporan ini Dewan Komisaris melaporkan penilaian terhadap kinerja Direksi,
pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, pandangan atas prospek
usaha yang disusun oleh Direksi, penerapan Good Corporate Governance, penilaian
atas komite penunjang Dewan Komisaris, perubahan komposisi Dewan Komisaris dan
frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi. -------------------------------PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI. ---------------------------------------------------------------Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi
atas pencapaian kinerja Perseroan yang sangat baik di 2020 (dua ribu dua puluh).
Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah mampu menghadapi tantangan
perekonomian dan industri dan mampu menangkap peluang yang ada. Oleh karena itu,
dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi, kondisi perekonomian dan industri
merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan oleh Dewan Komisaris.
Pemegang saham yang terhormat, demikian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris.----Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Pertama tersebut.---Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat
silahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki
atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.----------------------------Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat
pada kolom “Electronik Opinions” yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi
eAsy.KSEI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------21

-Karena tidak ada yang bertanya maka selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan
Keputusan Mata Acara Pertama sebagai berikut: ----------------------------------------------------1.a.

Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai ------------keadaan dan jalannya Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun --Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh); -------------------------------------------------------------------------------------

b.

Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris --------untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);--------------------------------------------

c.

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua ribu) (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de
Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). ---------------------------------------------------------------

-Setelah menyampaikan usulan tersebut, maka Ketua Rapat menanyakan apakah secara
musyawarah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan? Saya, Notaris melaporkan ternyata secara fisik di tempat Rapat tidak ada yang tidak setuju
atau abstain atas usulan tersebut, namun secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagai
berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100 (seratus) saham atau 0,01% (nol koma
satu persen) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah suara setuju sebesar 7.746.885.498 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam
juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham
atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); ---------------------------Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat
menyetujui dengan suara terbanyak atas usulan Mata Acara Rapat Pertama
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sebagaimana yang telah disampaikan. -----------------------------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan pembahasan mata acara Rapat kedua, yaitu: ----Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua
puluh). ------------------------------------------------------------------------------------------------Ketua Rapat mempersilahkan Direksi yang diwakili bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
yang menyampaikan penjelasan mata acara Rapat Kedua.-----------------------------------------Sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Direksi dalam pembahasan Mata acara
sebelumnya, untuk tahun ini pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh), Perseroan membukukan Kerugian sejumlah
minus Rp -58 Miliar (minus lima puluh delapan miliar rupiah) sehingga penggunaan Laba
Ditahan Perseroan. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh) Perseroan menyetujui penggunaan Laba Ditahan
Perseroan: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------sebesar Rp.5 miliar (lima miliar rupiah) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan. ----sebesar Rp.11,- (sebelas rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham.-------------------------------------------------------------------------Demikian penjelasan kami atas Persetujuan Penggunaan penggunaan laba ditahan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh). ------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Kedua. -----------------Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat
silahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki
atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.----------------------------Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat
pada kolom “Electronik Opinions” yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi
eAsy.KSEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ternyata tidak ada yang bertanya selanjutnya sesi tanya jawab diakhiri.------------------------23

-Selanjutnya Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Kedua sebagai berikut: -------Menyetujui penggunaan Laba Ditahan Perseroan: --------------------------------------------a. -Sebesar Rp.5 Miliar (lima miliar rupiah) disisihkan untuk dana cadangan ------Perseroan; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sebesar Rp.11,- (sebelas rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham. --------------------------------------------------------------------b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sesuai ketentuan
yang berlaku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setelah menyampaikan usulan tersebut, maka Ketua Rapat menanyakan apakah secara
musyawarah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan?
Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan, ternyata secara
fisik di tempat Rapat tidak ada yang tidak setuju atau abstain atas usulan tersebut, namun
secara elektronik melalui eASY.KSEI seperti dilaporkan oleh saya, Notaris: -------------------- Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100 (seratus) saham atau 0,01% (nol koma
satu persen) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah suara setuju sebesar 7.746.885.498 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam
juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham
atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); ---------------------------Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat menyetujui dengan suara terbanyak atas
usulan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana yang telah disampaikan. -------------------Kemudian Ketua Rapat melanjutkan pembahasan mata acara Rapat ketiga, yaitu:--------Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).----------Ketua Rapat menyampaikan para undangan yang kami hormati, perlu saya sampaikan
bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari
Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dan untuk itu atas nama Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan
Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang telah melaksanakan audit terhadap bukubuku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
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Desember 2020 (dua ribu dua puluh). ---------------------------------------------------------------------Selanjutnya diusulkan: --------------------------------------------------------------------------------------a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto
& Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----------b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan ----------penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk
alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. ------------------- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ----------honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut. ------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Ketiga.------------------kemudian Ketua Rapat mempersilahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama
dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat
dan jelas. Ternyata tidak ada yang bertanya selanjutnya sesi tanya jawab diakhiri.------------Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima
dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi. -------------------------------------------------------Setelah menyampaikan usulan tersebut, maka Ketua Rapat menanyakan apakah secara
musyawarah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan?
Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan, ternyata secara
fisik di tempat Rapat tidak ada yang tidak setuju atau abstain atas usulan tersebut, namun
secara elektronik melalui eASY.KSEI seperti dilaporkan oleh saya, Notaris: -------------------- Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 17.809.900 (tujuh belas juta delapan ratus
sembilan ribu sembilan ratus) saham atau 0,23% (nol koma dua tiga persen); ---------------- Jumlah suara setuju sebesar 7.729.075.698 (tujuh miliar tujuh dua puluh sembilan juta
tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham atau 99,97%
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(sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen); --------------------------------------------------------------Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat
menyetujui dengan suara terbanyak atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga
sebagaimana yang telah disampaikan. -----------------------------------------------------------------Kemudian Ketua Rapat melanjutkan pembahasan mata acara Rapat keempat, yaitu:-----Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 19 ketentuan mengenai
besarnya honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan sesuai Pasal 96 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan pasal 11
ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, besarnya honorarium dan/atau remunerasi dan
tunjangan lain bagi Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS namun berdasarkan
Pasal 96 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh
karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut
kepada Dewan Komisaris, termasuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi
Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ketua Rapat mengusulkan agar Rapat memutuskan Mata Acara Ke-empat yaitu:--------Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan maksimal 1 (satu) Miliar Rupiah dan anggota Direksi
Perseroan maksimal 3 (tiga) Miiar Rupiah untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua
puluh satu). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Ke-empat.------------26

-kemudian Ketua Rapat mempersilahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama
dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat
dan jelas. Ternyata tidak ada yang bertanya selanjutnya sesi tanya jawab diakhiri.------------Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima
dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi. -------------------------------------------------------Setelah menyampaikan usulan tersebut, maka Ketua Rapat menanyakan apakah secara
musyawarah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan?
Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan, ternyata secara
fisik di tempat Rapat tidak ada yang tidak setuju atau abstain atas usulan tersebut, namun
secara elektronik melalui eASY.KSEI seperti dilaporkan oleh saya, Notaris: -------------------- Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100 (seratus) saham atau 0,01% (nol koma
satu persen) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah suara setuju sebesar 7.746.885.498 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam
juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham
atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); ---------------------------Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat
menyetujui dengan suara terbanyak atas usulan Mata Acara Rapat Ke-empat
sebagaimana yang telah disampaikan. -----------------------------------------------------------------Ketua Rapat memberitahukan karena tidak ada hal-hal lain yang dibahas dalam Rapat
maka dengan selesainya pembahasan serta telah disetujuinya seluruh mata acara Rapat,
maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat kami nyatakan selesai. -----------Sesuai dengan Pasal 21 ayat 3 butir 3 anggaran dasar Perseroan, karena Berita Acara
Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris dan karenanya baik Pimpinan Rapat maupun
Pemegang Saham tidak ada yang perlu menandatangani risalah Rapat ini.--------------------Selanjutnya menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas
kehadiran Bapak, Ibu sekalian serta kontribusi pendapat dan masukannya dalam Rapat
ini. Selanjutnya dengan ini saya menutup resmi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT MD Pictures Tbk ini pada jam 14.57 (empat belas lewat lima puluh tujuh menit) Waktu
Indonesia Barat. -------------------------------------------------------------------------------------------------Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana -----27

