RUPST INDOSAT MENYETUJUI DIVIDEN SEBESAR Rp. 34,52 PER SAHAM
SERTA PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Jakarta, 18 Juni 2013, PT Indosat Tbk (“Indosat” atau “Perseroan”) hari ini
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) di Kantor Pusat
Indosat.
RUPST antara lain memutuskan hal-hal berikut:
(1) Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2012.
(2) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Suherman & Surja.
(3) Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan
Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota
Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
(4) Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2012 dengan komposisi sebagai berikut:




Untuk dividen sebesar Rp. 34,52 per saham;
Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib
Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang
berlaku; dan
Sisanya dibukukan untuk re-investasi dan modal kerja.

(5) Menyetujui penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2013.
(6) Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk
melakukan penunjukan Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 termasuk untuk menetapkan
kondisi dan syarat-syarat penunjukannya dan menunjuk akuntan publik pengganti
apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris tidak dapat
melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun, berdasarkan ketentuan
dan peraturan yang berlaku.
(7) Memberhentikan dengan hormat Bapak Frederik Johannes Meijer sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST.
(8) Memberhentikan dengan hormat Bapak Thia Peng Heok George sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST
(9) Mengangkat Ibu Cynthia Alison Gordon sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman resmi Perseroan terkait hasil RUPST, termasuk jadual dan pengaturan untuk
pembayaran dividen akan diumumkan di media pada tanggal 20 Juni 2013.
Pada hari ini Perseroan juga menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan 2013 untuk
menyampaikan perkembangan terkini Perseroan.
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Tentang Indosat
Indosat adalah operator penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang memberikan
layanan jasa selular, fixed line, komunikasi data dan internet. Di akhir 2012, perusahaan memiliki lebih dari 50
juta pelanggan seluler melalui berbagai merek layanan antara lain Indosat IM3, Indosat Mentari dan Indosat
Matrix. Indosat mengoperasikan layanan SLI melalui kode akses 001, 008 dan Flatcall 01016. Perusahaan juga
menawarkan layanan solusi korporat yang didukung oleh jaringan telekomunikasi terintegrasi di seluruh
Indonesia. Indosat adalah anak perusahaan dari Ooredoo (yang dahulu dikenal dengan Qtel Group). Saham
Indosat tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:ISAT).
Disklaimer
Dokumen ini mengandung informasi keuangan dan hasil-hasil kegiatan operasional tertentu, dan dapat
mengandung sejumlah proyeksi, rencana, strategi dan tujuan-tujuan Indosat, yang bukan merupakan pernyataan
fakta sejarah yang akan diperlakukan sebagai pernyataan proyeksi kedepan sesuai pengertian hukum yang
berlaku. Pernyataan proyeksi kedepan dipengaruhi oleh resiko dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan
kejadian sesungguhnya dan pencapaian Indosat kedepan berbeda dengan yang diharapkan atau diindikasikan
oleh pernyataan-pernyataan semacam ini. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang diharapkan oleh Indosat, atau
diindikasikan oleh pernyataan semacam ini akan tercapai.
Dokumen ini bukan penawaran penjualan sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tidak boleh ditawarkan atau
dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian dari registrasi. Penawaran publik sekuritas yang
dibuat di Amerika Serikat akan dilakukan melalui prospektus yang diperoleh dari Perusahaan dan berisi
keterangan rinci mengenai Perusahaan dan manajemen, serta laporan keuangan. Perusahaan tidak berencana
mendaftarkan penawaran di Amerika Serikat.
Penutup

