( “Perseroan” )
Berkedudukan di Bandung
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. ( ”Perseroan” )
memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan hasil Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ( “Rapat” ) yang telah diselenggarakan pada tanggal
24 Juni 2010, bertempat di ruang Lt. 3 – Gedung Bank BNP, Jl. Ir. H. Juanda No.
95 Bandung, dimana Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan hal - hal
sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST )
1. Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku
2009 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2010 serta Laporan Dewan Komisaris
mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan;
2. Menyetujui dan mensahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, serta
memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam perhitungan Tahun Buku 2009;
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2009 setelah
pajak sebesar Rp. 29.399.325 ribu,- (dua puluh sembilan miliar tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan
cara sebagai berikut :
a. Perseroan tahun ini tidak membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang
Saham;
b. Guna memenuhi ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 2007, tentang Pembentukan Cadangan Umum, maka
sebesar Rp. 2.939.932 ribu (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan
juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu) atau sama dengan 10% disisihkan
sebagai dana Cadangan Umum;
c. Memberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris tantieme/ bonus sebesar
6,50% atau sama dengan Rp. 1.911.019 ribu (satu miliar sembilan ratus
sebelas juta sembilan belas ribu Rupiah);
d. Sisanya sebesar Rp. 24.548.374 ribu(dua puluh empat miliar lima ratus
empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu) atau sebesar
83,50% digunakan untuk menambah Laba Ditahan Perseroan dalam rangka
memperkuat struktur permodalan dan pengembangan Perseroan.
4. Menyetujui penyesuaian remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut :
a. Menyetujui penyesuaian remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi maksimal sebesar 22,51% dari total gaji/
honorarium dan/ atau tunjangan lainnya yang diterima pada bulan
sebelumnya atau maksimal seluruhnya Rp. 590 juta/bulan, terhitung bulan
Juli 2010 dan tunjangan lainnya terhitung sejak bulan Januari 2010, ;
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk
melaksanakan keputusan butir (4.a) dimaksud.
5. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sekaligus untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya
Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.
Bandung, 25 Juni 2010
PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
Direksi Perseroan

