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 Penetrasi Industri TV berlangganan di Indonesia masih rendah sehingga memberikan 

kesempatan untuk bertumbuh yang sangat besar. 

 Kondisi pasar dan pesaing yang lemah mengakibatkan persaingan lebih rendah dibandingkan 

dengan tahun lalu. 

 MSKY menambahkan lebih banyak saluran sehingga lebih menarik konsumen dan 

meningkatkan daya saing. 

 Jaringan distribusi penjualan terbesar meliputi seluruh negeri semakin meningkatkan 

keunggulan kompetitif Perseroan. 

 MSKY saat ini juga menawarkan paket bundling TV berlangganan dengan layananInternet. 

Pelanggan MSKY kini dapat menikmati layanan internet ber kecepatan tinggi melalui 

teknologi  4G LTE yang didukung oleh XL. Pelanggan MSKY akan mendapatkan fasilitas 

Modem XL  4G LTE dengan kecepatan hingga 40Mbps dengan kuota mencapai 20GB. 

 Sebagai pemimpin pasar TV berlangganan di Indonesia didukung oleh sinergi dengan MNC 

Media Group, MSKY memiliki dukungan yang terbaik untuk kapitalisasi pertumbuhanan. 

Pasar TV berbayar akan tetap menantang pada tahun 2016 ini; Namun kami yakin kinerja Perseroan 

akan meningkat bersama dengan pemulihan ekonomi Indonesia. Penetrasi industri yang saat ini 

masih rendah dan dengan  berkurangnya  promosi yang agresif secara signifikan dari pesaing kami 

menciptakan jendela peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja Perusahaan. 

Sepanjang tahun 2016, MSKY telah menambahkan 11 saluran baru yang beragam dan menghibur 

konsumen. Perseroan juga menambah 14 kantor penjualan baru untuk meningkatkan akuisisi dan 

pertumbuhan pelanggan secara organik. MSKY juga sangat proaktif dalam memitigasi operator ilegal 

dengan membentuk satuan tugas khusus yang secara signifikan akan menekan pembajakan. 

Perusahaan menerima Wow Brands Award, Top Brand Award 2015, dan Top 100 Merek Paling 

Berharga dari SWA Network Indonesia 2015 untuk Indovision, penghargaan ini mengakui kerja keras 

dan komitmen kami dalam menjadi merek yang paling terpercaya dan penyedia hiburan dan layanan 

pendidikan yang utama. 

Perusahaan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk melaporkan kinerja perseroan dan laporan keuangan 

yang teraudit untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 pada hari Senin 23 Mei 2016. 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah menghasilkan resolusi atas agenda-agenda sebagai 

berikut: 

 

 



Mata Acara Rapat Pertama: 

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas 

Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2015. 

Mata Acara Rapat Kedua: 

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, 

serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan 

pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris 

Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge). 

Mata Acara Rapat Ketiga: 

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Brahmal Vasudevan selaku Komisaris 

Perseroan. Bapak Brahmal Vasudevan mewakili pemegang saham berharga kami, Creador. 

Creador merupakan pemegang saham pendukung jangka panjang MSKY. Sejalan dengan 

tujuan MSKY untuk melakukan share buyback, saham Creador di MSKY telah dibeli kembali 

oleh Perseroan. Creador tetap yakin atas bisnis Perseroan dan sekarang telah menjadi 

pemegang saham di MNCN. 

2. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Yudha Wibawa selaku Wakil Direktur 

Utama Perseroan dan Bapak Freddy Royce Gultom selaku Direktur Perseroan. 

3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Hari Susanto sebagai Wakil Direktur Utama dan Ibu 

Salvona Tumonggor Situmeang selaku Direktur Perseroan. 

Mata Acara Rapat Keempat: 

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk 

mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 

pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan 

lainnya. 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan agenda berikut: 

Agenda pertama: 

Persetujuan untuk meningkatkan saham Perusahaan dengan maksimum 10% (sepuluh persen) dari 

modal disetor Perseroan dengan nilai nominal Rp100, - (Seratus Rupiah) per saham. 

Agenda Kedua: 

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan / atau lembaga 

keuangan lainnya dengan nilai maksimum USD 275 juta atau nilai lainnya yang dianggap layak oleh 

Direksi Perseroan. 

 



Agenda Ketiga: 

Menerima penjelasan atas rencana untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan / atau lembaga 

keuangan lainnya. 

Agenda Keempat: 

Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris 

untuk melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan pernyataan Direksi Perseroan mengenai Dana 

Pensiun Danapera. 

 

 

 

 

 

 
 
DISCLAIMER 
 
By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below.  Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable 
securities laws. 
 
The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no 
reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein.  It is not the intention to provide, and you may not 
rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of 
operations of the company or its subsidiaries.  The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the date of this presentation and are subject to change 
without notice.  Neither the company (including any of its affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or 
representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any information or 
opinions contained herein nor for any loss howsoever arising from any use of this presentation.  
 
In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that reflect the company's current views with respect to future events 
and financial performance.  These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and 
contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are outside the control of the company and its directors.  No assurance can be given that future 
events will occur, that projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct.  Actual results may differ materially from those forecasts and projected. 
 
This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis 
of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto.   
 
Any investment in any securities issued by the company or its affiliates should be made solely on the basis of the final offer document issued in respect of such securities. 
 
Dengan menerima Press Release ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap 
sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  
 
Informasi dan opini yang tercantum dalam Press Release ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas 
maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Press Release ini bukan bertujuan untuk 
menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa 
bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Press 
Release ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk 
afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadapa kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun 
kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Press Release ini. 
 
Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan 
memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek 
bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada 
jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya 
dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. 
 
Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian 
manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun.  
 
Investasi apapun di sekuritas manapun yang dilakukan oleh perusahaan atau afiliasinya harus dibuat berdasarkan dokumen penawaran final yang dikeluarkan oleh sekuritas tersebut. 
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