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s e k i l a s  g e l a n g g a n g

Junior Azzurri Tampil Impresif
PETENIS Rusia Daniil Medvedev 
kembali tampil memukau di fase 
grup Final ATP, kemarin dini hari 
WIB. Dia berhasil menang straight 
set dengan skor 6-3 dan 6-3 atas 
petenis nomor satu dunia Novak 
Djokovic.

Kemenangan tersebut sudah 
mampu membuat Medvedev 
melaju ke semifinal meski dia ma-
sih tetap harus menjalani satu laga 
lagi melawan petenis Argentina 
Diego Schwartzman untuk mem-
buktikan dirinya sebagai yang 
terkuat di Grup Tokyo 1970.

Sebelumnya, Medvedev telah 
membukukan kemenangan seusai 
mengalahkan petenis asal Jerman 
Alexander Zverev pada pertan-
dingan perdananya pada Senin 
(16/11).

“Selalu menjadi hal yang me-
nyenangkan bermain melawan 
Djokovic karena dia ialah salah 
satu juara terbesar dalam sejarah 
tenis,” kata Medvedev seusai me-
lawan Djokovic.

“Ketika saya berusia 8 tahun, 
saya sudah menontonnya (Djo-
kovic) di TV saat ia memenangi 
grand slam. Saat itu ia masih 
muda. Selalu seperti mimpi yang 
menjadi kenyataan untuk ber-
main melawannya,” sebut juara 
Paris Masters 2020 itu.

Medvedev mengakui Djokovic 
sebenarnya tidak mengeluarkan 
permainan terbaiknya. Meski de-
mikian, Djokovic tetaplah lawan 
yang sangat sulit untuk dikalah-
kan.

Sementara itu, Djokovic me-
mang sedang tidak dalam perfor-
ma terbaiknya. Dia mengungkap-
kan itu dalam wawancara setelah 
melawan Medvedev. 

“Saya sejujurnya sedikit tidak 
enak badan, terutama menjelang 
akhir set pertama juga awal set 
kedua,” ucap Djokovic.

“Saya merasa membaik saat 
menjelang akhir pertandingan, 
tapi itu tidak cukup waktu un-
tuk merebut kemenangan. Saya 
membuat beberapa kesalahan 
sendiri, secara umum saya menu-
runkan level permainan saya. 
Sulit rasanya bermain seperti 
ini saat menghadapi Medvedev,” 
imbuhnya. 

Kendati dikalahkan Medvedev 
dalam fase grup, Djokovic masih 
memiliki kesempatan untuk mere-
but gelar ATP Final keenamnya. 
Itu bisa terwujud jika dia mampu 
menundukkan Zverev di laga keti-
ganya agar bisa ikut ke semifinal. 
Djokovic di laga pertama pada Se-
nin telah menang 6-3 dan 6-2 atas 
Schwartzman. (ATP/R-3)
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TIMNAS Italia ber-
h a s i l  m e ny e g e l 
tiket masuk semi-
final UEFA Nations 

League setelah menang 2-0 
atas timnas Bosnia-Herze-
govina dalam laga lanjutan 
Liga A Grup 1, kemarin dini 
hari WIB. Sepasang gol ke-
menangan Azzurri dicetak 
Andrea Belotti (22’) dan Do-
menico Berardi (68’).

Atas hasil tersebut, pelatih 
timnas Italia Roberto Man-
cini mengaku sangat senang. 
Namun, dia lebih menyoroti 
performa pemain mudanya 
yang impresif selama berla-
ga di UEFA Nations League.

“Ini akan menjadi luar 
biasa, itu (semifinal UEFA 
Nations League) akan ber-
langsung setelah Euro. Kami 
sangat senang. Saya ingin ber-
terima kasih kepada semua 
pemain muda yang berkontri-
busi untuk sampai pada titik 
ini,” kata Mancini.

Alessandro Bastoni men-
jadi salah satu junior yang 
disorot Mancini. Bastoni 
telah dimasukkan ke skuad 
untuk mengisi lini belakang. 
Pemain berusia 21 tahun 
yang memperkuat Inter Mi-
lan itu tampil mengesankan 
pada debutnya melawan 
Estonia dan mempertahan-
kan posisinya di tim setelah 
menang atas Polandia dan 
Bosnia-Herzegovina.

“Bastoni ialah seorang 
anak muda yang telah me-
mainkan 3 pertandingan 
dalam 10 hari, bermain lebih 
baik dan lebih baik lagi se-
tiap saat,” kata Mancini.

Selain Italia, yang juga 
masuk babak empat besar 
ialah Belgia. Dengan keme-

nangan 4-2 atas Denmark, 
kemarin dini hari WIB, Bel-
gia memimpin klasemen Liga 
A Grup 2. Belgia sebenarnya 
hanya membutuhkan hasil 
imbang unggul cepat lewat 
gol Youri Tielemans di menit 
ke-3. Gol ini dibalas tim tamu 
melalui Jonas Wind pada 
menit ke-17.

Romelu Lukaku membawa 
timnya kembali memim-
pin di menit ke-56. Setelah 
itu, bomber Inter Milan itu 
mencetak gol keduanya di 
menit ke-69. Bunuh diri 
Nacer Chadli di menit ke-
86 membuat skor berubah 
menjadi 3-2. Namun, upaya 
Denmark mengejar keter-
tinggalan berakhir setelah 
semenit kemudian Kevin 
de Bruyne mencetak gol ke-
empat Belgia.

Tetap latih Jerman
Joachim Loew dipastikan 

tidak akan kehilangan posi-
sinya sebagai pelatih timnas 

Jerman meski skuadnya se-
cara memalukan kalah 0-6 
dari Spanyol di fase grup 
UEFA Nations League, Rabu 
(18/11).

Presiden Federasi Sepak 
Bola Jerman (DFB) Fritz 
Keller mengakui memang 
selalu ada kemungkinan 
hadirnya momen sulit ka-
rena Jerman melalui periode 
transisi menjelang Piala 
Eropa 2020.

“Saya berada di ruang 
ganti setelah peluit akhir 
dan saya merasakan keke-
cewaan yang luar biasa dari 
semua orang,,” ujarnya

Namun, dia tetap yakin 
Loew dapat membalikkan 
situasi dan menciptakan 
tim yang mampu bersaing. 
“Kami membuat keputusan 
untuk membawa perubahan 
dengan banyak pemain baru 
dan muda dengan perspek-
tif tertentu. Seperti yang 
terlihat kemarin, jalur ini 
bisa menjadi lebih sulit dan 

juga mengarah pada keka-
lahan yang menyakitkan,” 
jelasnya.

“Namun, bahkan jika kami 
semua ingin keluar dari ke-
sulitan ini, tantangan kami 
masih berupa membentuk 

tim yang kuat untuk tiga 
turnamen besar berikutnya, 
yaitu Piala Eropa tahun de-
pan, Piala Dunia, dan Piala 
Eropa di kandang sendiri 
pada 2024,” lanjutnya. (Foot-
ballItalia/Goal/R-3)

Arena PON Harus Standar Dunia
SEtELaH ditetapkannya SK penunjukan aceh dan Sumatra 
utara sebagai penyelenggara PON 2024, Ketua KONI marciano 
Norman meyakini kedua daerah dapat lebih bergegas dalam 
upaya persiapan penyelenggaraan ajang tersebut.

“Saya yakin dengan diterimanya SK ini, kedua wilayah akan 
semakin berlari cepat dalam mempersiapkan diri, setelah se-
belumnya pun sudah melakukan berbagai persiapan,” terang 
marciano dalam kegiatan penyerahan SK Penetapan PON 
2024, di jakarta, kemarin.

untuk itu, dirinya mengingatkan agar kedua daerah mem-
bangun arena yang berstandar internasional. 

menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin amali pun dalam 
amanatnya mengingatkan hal serupa. menurutnya, Fe derasi 
Internasional dari tiap-tiap cabor tentu memiliki standar 
masing-masing standarnya, tetapi harus mengarah ke standar 
dunia. (Dro/R-3)

KONI Lantik Kepengurusan Baru Forki
KOmItE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melantik kepe-
ngurusan baru Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) 
masa bakti 2019–2023, kemarin.

Forki kini dipimpin Hadi tjahjanto yang resmi mengganti-
kan Gatot Nurmantyo sebagai ketua umum sejak tahun lalu. 
Pelantikan kepengurusan Hadi dipimpin Ketua umum KONI 
marciano Norman.

Di acara tersebut, Hadi bertekad akan mengoptimalkan 
pengelolaan Forki melalui peningkatan sport science dan sport 
management.

“Forki tetap berusaha maksimal dalam mengelola organisasi 
cabor agar dampaknya berkelanjutan,” sebut Hadi.

Dikatakannya, kondisi pandemi covid-19 yang tidak me-
nentu ini tak akan menghalangi proses pembinaan. Namun, 
justru memberi waktu lebih untuk meningkatkan kualitas 
pembinaan sekaligus memformulasikan bentuk pembinaan 
atlet di tengah pandemi. (Rif/R-3)

Agung Kunjungi Atlet Pelatnas
KEtua umum PBSI agung Firman Sampurna kembali menda-
tangi lokasi pemusatan latihan nasional di Cipayung, jakarta, 
dan menjumpai para atlet, pelatih, dan stafnya.

Kehadiran agung mendapat sambutan hangat dari para 
atlet, seperti Kevin Sanjaya Sukamuljo, Gregoria mariska 
tunjung, dan anthony Sinisuka Ginting.

Saat berjumpa dengan agung, Kevin mengatakan dia dan 
rekan-rekannya berharap PBSI bisa semakin maju. Kepala 
pelatih ganda putra Herry Iman Pierngadi berharap agung 
bisa membagi waktunya bersama para atlet.

“Saya ingin kita semua berjuang bersama-sama, saya 
mau kenal satu-satu sama atlet. Saya akan luangkan waktu 
secara rutin datang ke pelatnas, bukan hanya mengemban 
mandat dari teman-teman pengurus provinsi PBSI di se-
luruh Indonesia, juga dari atlet dan pelatih yang sudah 
berkontribusi untuk bulu tangkis Indonesia,” ujar agung. 
(Dro/R-3)

Italia, Belgia, 
Prancis, dan 
Spanyol menjadi 
empat negara yang 
masuk semifinal 
UEFA Nations 
League.

Tundukkan Djokovic, 
Medvedev Melaju 
ke Semifinal

SEPAK BOLA: Striker Italia Lorenzo Insigne (kanan) hendak menyepak bola saat negaranya berhadapan dengan Bosnia-
Herzegovina, kemarin dini hari WIB. Italia dinyatakan lolos ke semifinal seusai menang 2-0 atas Bosnia.
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SERVIS: Petenis Rusia Daniil medvedev melakukan servis ketika 
melawan petenis Serbia Novak Djokovic dalam babak penyisihan Final 
ATP, kemarin dini hari WIB. Medvedev masuk semifinal berkat menang 
6-3 dan 6-3 atas Djokovic.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA   

PT BANK BTPN Tbk 

PT Bank BTPN Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, pukul 
10.20 s.d 11.07 WIB yang bertempat di Menara BTPN, Lantai 27, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950.
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT 

Bursa Efek Indonesia (”BEI”) pada tanggal 2 Oktober 2020;
2. Melakukan  pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam  surat kabar harian Media Indonesia dan The 

Jakarta Post yang terbit di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2020 dan telah diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI 
serta situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal yang sama;

3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The 
Jakarta Post pada tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI serta situs web KSEI 
pada tanggal yang sama;

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang Saham 
baik secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting 

System (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada 
dan menyampaikan pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang 
ditunjuk oleh Perseroan.
Rapat dipimpin oleh Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit Perseroan, sesuai Anggaran 
Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris. 

Direksi Dewan Komisaris
1. Ongki Wanadjati Dana, Direktur Utama
2. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan

1.   Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen

Pemegang Saham
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Tetsushi 

Tanaka, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2020. 
2. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, 

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2020. 
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5% sejumlah 34.500 saham dalam Perseroan.

Rapat dihadiri melalui fasilitas video conference oleh:

Direksi Dewan Komisaris
1. Kazuhisa Miyagawa, Wakil Direktur Utama
2. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama
3. Yasuhiro Daikoku, Direktur 
4. Adrianus Dani Prabawa, Direktur
5. Henoch Munandar, Direktur
6. Hiromichi Kubo, Direktur 
7. Merisa Darwis, Direktur
8. Hanna Tantani, Direktur

1. Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama
2. Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen
3. Takeshi Kimoto, Komisaris

Perseroan telah (i) menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara: Ashoya Ratam, 
SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; dan (ii) mengumumkan tata tertib Rapat 
kepada pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI serta situs web 
KSEI serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat dimulai.
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Oktober 2020, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 
8.053.732.969 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 95.198.900 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang hadir 
atau diwakili dalam Rapat untuk adalah 7.615.398.205 saham atau 94,55% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan 
Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 yaitu 
lebih dari 2/3 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan mata acara ke-2 sampai 
dengan ke-5 yaitu lebih dari 1/2 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh 
karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang 
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas 
keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris 
dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, 
dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/
atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran 
Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham 
Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju 100 saham atau 0,00%; Abstain 0 saham atau 0%; Setuju 7.615.398.105 saham atau 
99,99%.
Hasil Perhitungan Suara: disetujui dengan suara bulat 7.615.398.105 saham atau 99,99%.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui pengunduran diri Kazuhisa Miyagawa selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas semua tindakan 
pengurusan yang telah dijalankannya dari bulan Januari 2020 sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, 
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan 
Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
(“RUPS”) Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham 
Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju 100 saham atau 0,00%; Abstain 0 saham atau 0%; Setuju 7.615.398.105 saham atau 
99,99%.
Hasil Perhitungan Suara: disetujui dengan suara bulat 7.615.398.105 saham atau 99,99%.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pengangkatan Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan 
anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan 
pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikannya 
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Kaoru Furuya 
sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan RUPS.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham 
Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju 100 saham atau 0,00%; Abstain 0 saham atau 0%; Setuju 7.615.398.105 saham atau 
99,99%.
Hasil Perhitungan Suara: disetujui dengan suara bulat 7.615.398.105 saham atau 99,99%.

Mata Acara Keempat

Menyetujui pengangkatan Chow Ying Hoong sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang semula menjabat sebagai Wakil Komisaris 
Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan menghabiskan sisa masa jabatannya, yaitu sampai 
dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham 
Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju 100 saham atau 0,00%; Abstain 0 saham atau 0%; Setuju 7.615.398.105 saham atau 
99,99%.
Hasil Perhitungan Suara: disetujui dengan suara bulat 7.615.398.105 saham atau 99,99%.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pengangkatan Edmund Tondobala sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat 
dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, yaitu sampai 
dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat 
menjadi sebagai berikut:
DIREKSI DEWAN KOMISARIS
Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana Komisaris Utama : Chow Ying Hoong 
Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya*) Wakil Komisaris Utama : Ditiadakan**)
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto Komisaris : Takeshi Kimoto
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini Komisaris Independen : Ninik Herlani Masli Ridhwan
Direktur : Yasuhiro Daikoku Komisaris Independen : Irwan Mahjudin Habsjah
Direktur : Henoch Munandar Komisaris Independen : Edmund Tondobala
Direktur : Adrianus Dani Prabawa
Direktur : Hiromichi Kubo 
Direktur : Merisa Darwis
Direktur : Hanna Tantani

*)  Pengangkatan Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan akan berlaku efektif setelah diterbitkannya ijin kerja dari Kementerian Tenaga 
Kerja Republik Indonesia.

**)  Jabatan Wakil Komisaris Utama menjadi hapus terhitung sejak diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

2.  Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara kedua 
sampai dengan mata acara kelima dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham 
Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju 100 saham atau 0,00%; Abstain 0 saham atau 0%; Setuju 7.615.398.105 saham atau 
99,99%.
Hasil Perhitungan Suara: disetujui dengan suara bulat 7.615.398.105 saham atau 99,99%.

Catatan:
Berdasarkan Pasal 11 angka 9 Anggaran Dasar Perseroan, “Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun 
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang 
mengeluarkan suara.”

Jakarta, 20 November 2020
PT Bank BTPN Tbk
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