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Perihal : Penyampaian Rencana Rapat Umum Pemegang
Obligasi atas Obligasi Berkelanjutan III
Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
Dengan hormat,
Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) menyampaikan rencana
Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 pada hari Selasa, 9
Februari 2021.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan Bukti Iklan Rapat
Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya
Tahap I Tahun 2017. Pemasangan Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang
Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
tersebut telah dilakukan pada tanggal 12 Januari 2021 pada Surat Kabar Harian Terbit
sebagaimana terlampir.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President
Corporate Secretary,

Ratna Ningrum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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TERLIBAT NARKOBA

Suami Artis
Ditangkap Polisi
Jakarta, HanTer - Satuan Reserse Narkoba
Polres Metro Jakarta Barat
menciduk salah satu suami
artis bernama Askara di rumahnya kawasan Pondok
Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan pada Kamis
(7/1/2021) kemarin.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady
Wibowo membenarkan
penangkapan kepada Askara yang merupakan suami
dari publik ﬁgur. “Benar,
beberapa waktu lalu kami
amankan,” ujar dia di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Sementara itu, Kasat
Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Ronaldo
Maradona Siregar melanjutkan, penangkapan terhadal Askara itu dipimpin
oleh Kanit 1 Narkoba Polres
Metro Jakarta Barat AKP
Arif Purnama Oktora.
“Kami masih periksa
secara intensif dan akan
kami kembangkan,” tutur
dia.
Oleh karena itu, Ronaldo belum bisa berkomentar
lebih jauh dan ia bakal sampikan dalam waktu dekat.
 Danial

PENCARIAN KORBAN SRIWIJAYA

BPBD DKI Dukung
Penyediaan Logistik
Jakarta, HanTer Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)
DKI Jakarta dukung
penyediaan logistik dalam proses pencarian dan
penyelamatan kecelakaan
pesawat Sriwijaya di perairan Kepulauan Seribu.
Plt Kepala Pelaksana
BPBD DKI Jakarta, Sabdo
Kurnianto, mengatakan,
hari ini ada 20 personel
yang dikerahkan ke posko
di JICT 2, Jakarta Utara.
Disiapkan juga 16 velbed,
20 bangku lipat, 30 kantong jenazah, satu truk
serbaguna, satu kendaraan komando, 30 dus air
mineral, lima dus makanan, satu genset dan dua
lampu neon.
“Bantuan ini langsung
kita kerahkan sejak Sabtu

malam. Setiap harinya
ada sekitar 30 dus air
mineral dan lima dus makananan untuk bantuan
logistik ke petugas,” kata
Sabdo di Jakarta, Senin
(11/1/2020).
Saat ini pihaknya juga
terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB)
untuk pencarian korban
pesawat jatuh ini.
“Kita terus kordinasi
langsung dengan BNPB
terkait logistik dan peralatan pendukung untuk kebutuhan petugas
di lapangan. Serta juga
membantu melakukan
evakuasi korban maupun
membantu pengangkatan
serpihan pesawat dari dasar laut,” tandasnya.
 Sammy
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Sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu)
Surat Kabar Harian Berperedaran Nasional pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021.
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PENGUMUMAN KEPADA
PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN IV
WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun
2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”),
dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap
I Tahun 2020 (“Pemegang Obligasi”) bahwa Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Obligasi (“RUPO”) di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, dengan tetap
memperhatikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI tanggal
11 September 2020 (“Pergub DKI 88”), Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
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