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PT ADARO ENERGY  Tbk
PEmbERiTAhuAN hASiL

RAPAT umum PEmEGANG SAhAm
Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa (“RUPSLB”) PT ADARO ENERGY Tbk, yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 telah 
memutuskan hal-hal sebagai berikut:
Menyetujui dengan suara terbanyak: 

RuPST:
Agenda Pertama
Menerima dengan baik Laporan Direksi atas kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2010 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of 
PriceWaterhouseCoopers Global Network) sebagaimana ternyata  dari Laporan Auditor Independen tertanggal 15 Maret 2011 
Nomor: A110315009/DC2/YAN/I/2011 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.
Dengan diterimanya Laporan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan 
sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan 
pengawasan yang mereka jalankan selama tahun 2010.
Agenda Kedua
Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 sebesar Rp2.207.312.362.331 (dua triliun dua ratus tujuh miliar tiga 
ratus  dua belas juta  tiga ratus enam puluh  dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), digunakan  sebagai berikut:
a. Sebesar Rp110.365.618.117 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus 

tujuh belas rupiah) digunakan sebagai penyisihan Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan 
Terbatas No. 40 Tahun 2007.

b. Sebesar Rp970.773.946.700  (sembilan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh 
enam ribu tujuh ratus rupiah) atau 43,98% dari Laba Bersih Perseroan digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang akan 
diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp315.061.725.700 (tiga ratus lima belas miliar enam puluh satu juta tujuh 
ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2010, sedangkan sisanya 
sebesar Rp655.712.221.000 (enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus dua puluh satu ribu 
rupiah) akan digunakan untuk pembayaran dividen final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak 
substitusi untuk:

 - Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final;
 - Menetapkan cara pembayaran dividen final;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran 

dividen final. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Sebesar Rp1.126.172.797.514 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan 
puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah) akan dimasukan sebagai Laba Ditahan.    

Agenda Ketiga
Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar 
di BAPEPAM-LK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2011, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 
untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
Agenda Keempat
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk  menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi 
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diluar insentif dalam bentuk program MSOP (Management Stock Option Plan).

RuPSLb:  
Agenda Tunggal
Memberihentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan 
dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang 
bersangkutan.
Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan 
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan selambatnya 
19 April 2016. 
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

• Presiden Direktur   : GARIBALDI THOHIR
• Wakil Presiden Direktur : CHRISTIAN ARIANO RACHMAT
• Direktur  : ANDRE J. MAMUAYA
• Direktur  : SANDIAGA S. UNO
• Direktur : DAVID TENDIAN
• Direktur : CHIA AH HOO
• Direktur : M. SYAH INDRA AMAN 

Pengangkatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali 
keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 April 2011
PT ADARO ENERGY Tbk

Direksi

Iklan Hasil RUPS
Harian : Investor, Ukuran : 4 Klm x 270 mm
Hal : 14
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