KETERANGAN TENTANG PEMBAGIAN SAHAM BONUS YANG BERASAL DARI KAPITALISASI AGIO SAHAM
Jumlah Agio Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per
tanggal 31 Desember 2008 No. R-055/AIR/AU/VI/2009 tanggal 17 Juni 2008 yang diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, tercatat Agio Saham sebesar Rp.
56.963.383.388,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu
tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
AGIO SAHAM & BIAYA EMISI
Berasal dari Penawaran Umum Perdana tahun 2006 (nett setelah
dikurangi dengan biaya emisi)
Berasal dari Penawaran Umum Terbatas I tahun 2008
Biaya Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2008
Jumlah Agio yang dapat Dikapitalisasi

31 Desember
2008
428.673.873
58.275.000.000
(1.740.290.485)
56.963.383.388

2007
428.673.873
428.673.873

Jumlah Agio Saham Yang Diusulkan Untuk Dikapitalisasi
Direksi mengusulkan untuk melakukan kapitalisasi Agio Saham sejumlah Rp. 52.231.666.600,- (lima puluh dua
milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) sebagai Saham Bonus.
Dasar Penetapan Harga Saham Bonus Yang Berasal dari Kapitalisasi Agio Saham
Menunjuk ketentuan butir 9 Peraturan IX.D.5 yang menyatakan bahwa jumlah saham yang dibagikan dalam rangka
Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.
Dengan memperhatikan nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) per saham maka jumlah
saham baru yang akan dikeluarkan sebagai saham bonus yang berasal dari usulan kapitalisasi Agio Saham diatas
adalah sebesar 522.316.666 (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh
enam) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham.
Rasio Pembagian Saham Bonus Yang Berasal Dari Kapitalisasi Agio Saham
Dengan memperhitungkan saham Perseroan yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini berjumlah
1.243.611.111 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu seratus sebelas) saham biasa
atas nama, maka rasio pembagian saham bonus yang diusulkan adalah 50 : 21
Dengan demikian bilamana usulan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham ini
memperoleh persetujuan RUPSLB, maka pada setiap pemegang 50 (lima puluh) saham Perseroan yang tercatat
pada tanggal penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas saham bonus (recording date), pada tanggal
distribusi saham bonus akan memperoleh 21 (dua puluh satu) saham bonus yang merupakan saham baru yang
akan dikeluarkan Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham.
Keterbukaan Informasi dan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
Transaksi Pembagian Saham Bonus tersebut telah diumumkan pada Surat Kabar Republika dan Harian Pelita pada
tanggal 29 Oktober 2009 serta telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Januari 2010.

