PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEG,ANG SAHAM TAHUNAN
Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST') yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2015, di Ciputra Artprerieur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue
Level 11,Ciputra World 1 Jakarta, JI. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5,.Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12.940.
Sebanyak 3 (tiga) dari sejumlah 5 (lima) anggota Direksi dan sebanyak 2 (dua) dari' sejumlah 3 (tiga) anggota Dewan
Komisarishadir dan mengikuti jalannya Rapa!.
Rapatdihadiril diwakili oleh sebanyak 10.899.012.333 (sepuluh miliardelapan ratus sembiIan puluh sembilan juta dua belas
ributiga ratus tiga puluh tiga) saham atau sejumlah 71,09 % (tujuh puluh satu koma nol sembilan persen) dari seluruh jumlah
saham dengan hak suara.
Pada setiap acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian
dilanjutkanpengambilan keputusan..Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
Acara I

Persetujuan laporan tahunan termasuk p~mgesahanlaparan keuangan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris'untuk tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
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Keputusan
Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015, tenmasuk laporan pengawasan Dewan
Komisaris,sertamengesahkanlaporan keuanganPerseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Deseinber 2015,
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja,
'
Acara II

Penetapan penggunaan laba bersih
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Keputusan
Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2015 sebesar
Rp 1.283.693.335.819,- (satu triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembiIan puluh tiga juta tiga ratus tiga
puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) digunakan untuk:
a. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undaflg-Undang
Perseroan Terbatas;
. b. Sebesar Rp 126.107.045.009,- (seratus dua puluh enam miliar seratus tujuh juta empat puluh lima ribu sembilan
rupiah) atau sebesar Rp 8,25 (delapan rupiah dua puluh lima sen) per saham, dibagikan kepada pemegang saham
Perseroan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 34.123.085.987,- (tiga
puluh empat miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu sembiIan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
atau sebesar Rp 2,25 (dua rupiah dua puluh lima sen) per saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham
Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Direksi, keduanya tertanggal
21 September 2015,.dibuat di bawah·tangan dan bermeterai cukup, sehingga sisanya sebesar Rp 91.983.959.022,(sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh
dua rupiah) atau sebesar Rp 6,- (enam rupiah) per saham akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai jadwal dan
ketentuan yang berlaku sebagaimana yang kami tampilkan dilayar.
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal22 Juni 2016
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi
tanggal23 Juni 2016
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai
tanggal 27 Juni 2016
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai
tanggal27 Juni 2016
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai
tanggal 28 Juni 2016
Pembayaran Dividen Tunai CTRA (Induk)
tanggal15 Juli 2016

:

c. Dibagikan sebagai Dividen Saham dengan melakukan pengeluaran saham baru dan portepel sebesar-besamya
Rp 128.369.333.582,-(seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilanjuta tiga ratus tiga puluh tiga rib",
lima ratusdelapan puluh dua rupiah)sesuaijadwal"dan ketentuanyang berlaku sebagaimanayang kami tampilkan dilayar.
Cum Dividen Sahani & Dividen Tunai/lnterim di Pasar Reguler & Negosiasi
Ex Dividen Saham & Dividen Tunai/lnterim di Pasar Reguler & Negosiasi
Recording Date yang berhak atas Dividen Saham & Dividen Tunai/lnterim
Cum Dividen Saham & Dividen Tunai/lntenm di Pasar Tunai
Ex Dividen Saham & Dividen Tunai/lnterim di Pasar Tunai
Pembayaran Dividen Saham & Dividen Tunai/lnterim CTRA (Induk)

: tanggal12 Juli 2016
: tanggal13 Juli 2016
: tanggal 15 JUli 2016
: tanggal 15 Juli 2016
: tanggal18 Juli 2016
: tanggal 28 Juli 2016

d. Sisanya sebagai laba"ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan;
e. Memberikankuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan
yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal, tata cara pembagiannya, membuat dan
menandatangani ssluruh dokumen terkait keputusan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan y~ng terkai!.
Tata cara pembavaran diVideD tynal dan divideD saham·
a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat
pemberitahuan secara khusus kepada para pemegahg saham.
b. Dividen akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atau pemegang rekening efek dalarn penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal Rl'cording Date yang berhak atas Dividen.
c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen akan disampaikan oleh Perseroan
melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, cimana pemegang saham membuka rekeningnya.
d. 8agi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakanpembayarandividen melalui pemindahbukuan ke
rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas
materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saharn, ke alan:at Perseroan:
PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
U.p. Corporate Secretary
Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39,
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940
e. Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang beriaku,
yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai dan dividen interim/tunai yang menjadi hak pemegang
saham tersebut.
f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi
Efek (BAE) Perseroan PT EDllndonesia, Wisma SMR Lantai 10, JI. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat
pada tanggal Recording Date yang berhak atas Dividen pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai
yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
g. Bagi pemegang saham .yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggLlnakan
tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib rnernenuru persyaratan Pasal 26 UndangUndang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada
KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal Recording Date yang berhak atas Dividen puku116.00 WIB.
Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
h. Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham
membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi perneqanq saham warka!.
Acara III

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
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Keputusan
Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi, untuk memeriksa laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.'
Acara IV

Penetapan gaji atau honorarium dan tun'jangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
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Keputusan
Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Kornisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
.
Jakarta, 16 Juni 2016
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