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PEMBERITAHUAN
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HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk (“Perseroan”)
Perseroan pada hari ini 02 Mei 2013, Pkl. 15.00 WIB, Bank BNP Lt. 3, Jl Ir H. Juanda No. 95 telah
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/RUPSLB (”Rapat”) dalam rangka
mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham mengenai agenda Rapat yang telah disiapkan
Direksi.
Adapun agenda Rapat yang dilaksanakan pada hari ini adalah :
1.
Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan Melalui Penawaran
Umum Terbatas (PUT) III Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); dan
2.
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
95,05% dari jumlah seluruh suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada
pelaksanaan Rapat tersebut secara bulat telah menyetujui usulan Direksi Perseroan untuk
melakukan Penambahan Modal Disetor melalui Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Perseroan mengeluarkan saham baru sebanyak 260.320.724 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus
dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat ) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500
(lima ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 1.150,- (seribu
seratus lima puluh Rupiah) untuk setiap sahamnya, sehingga nilai seluruhnya berjumlah sebesar Rp
299.368.832.600 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta
delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus Rupiah) dan merupakan 38,46% (tiga puluh delapan
koma empat puluh enam persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor
penuh setelah Penawaran Umum Terbatas III.
Rasio right yang ditentukan adalah 16 : 10 yaitu setiap pemegang saham yang memiliki 16 (enam
belas) saham lama berhak atas 10 (sepuluh) HMETD untuk membeli 10 (sepuluh) saham baru dengan
Harga Pelaksanaan sebesar Rp 1.150 (seribu seratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus
dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham yang ditawarkan dalam
rangka Penawaran Umum Terbatas III dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham
baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak sama dan sederajat dalam
segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan
dan disetor penuh dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Secara umum upaya penambahan Modal Disetor ini terkait dalam rangka menjaga kesinambungan
usaha serta pertumbuhan bisnis Perseroan yang simultan dan memandang bahwa ketersediaan
likuiditas dan permodalan menjadi sangat vital dan penting. Oleh karenanya dengan melihat pada
kondisi Rasio Kecukupan Modal Minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia, Perseroan pada

posisi akhir Desember 2012 mencatatkan rasio permodalannya adalah sebesar 12,17%, sementara
itu tuntutan pertumbuhan volume bisnis yang ditargetkan adalah tumbuh diatas 25% dari tahun
2012, maka dengan dilakukannya penambahan Modal Disetor ini, akan semakin meningkatkan rasio
kecukupan modal Perseroan sebagaimana yang dipersyaratkan dan akselerasi bisnis dapat berjalan
semakin baik.
Tujuan penggunaan dana hasil PUT nanti setelah diperhitungkan dengan biaya Emisi Saham baru,
akan dialokasikan seluruhnya sebagai penambahan Modal Kerja bagi Perseroan dalam menyalurkan
pinjaman yang berfokus pada segmen Usaha Kecil dan Menengah.
Pada pelaksanaan RUPS LB kali ini juga disertai dengan diperolehnya persetujuan perubahan
susunan pengurus Perseroan oleh Pemegang Saham, yaitu mengangkat Takeru Agawa yang
menggantikan Direktur Keuangan dan Perencanaan Koji Sawada yang mengundurkan diri.
Takeru Agawa lahir di Osaka pada tanggal 06 Desember 1965 dan menyelesaikan studynya di
Fakultas Ekonomi, Doshisha University – Jepang, memiliki pengalaman di dunia perbankan lebih dari
21 tahun dimana karirnya dimulai sebagai Account Officer pada The Mitsubishi Bank Kantor Cabang
Nagahara, Jepang, dan jabatan terakhir adalah sebagai Deputy General Manager di Bank of TokyoMitsubishi UFJ Singapore.
Proses pengajuan Takeru Agawa sebagai calon Direksi telah diajukan kepada Bank Indonesia untuk
mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan yang bersangkutan
dinyatakan Lulus Fit & Proper test dari Bank Indonesia dengan surat Gubernur Bank Indonesia nomor
15/57/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 19 maret 2013.
Sehingga susunan pengurus Perseroan setelah berakhirnya Rapat ini menjadi
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Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.
Bandung, 27 Juni 2012
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Direksi Perseroan

