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PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM 
TENTANG  

PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM TUNAI TAHUN BUKU 2016 
 

Sesuai dengan Surat Keputusan Sirkuler Direksi PT Surya Toto Indonesia Tbk nomor Kep: 040/DIR-KP/2016, 
tertanggal 14 Nopember 2013 juncto Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Surya Toto Indonesia Tbk 
nomor Kep: 001/KOM-KP/2016, tertanggal 14 Nopember 2016, mengenai pembayaran dividen interim tunai, maka 
dengan ini diberitahukan  kepada para pemegang saham Perseroan sebagai berikut : 
 
(1) Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan membayarkan dividen 

interim tunai untuk tahun buku 2016 kepada para pemegang saham sebesar Rp.5.- (lima Rupiah) per saham, 
dengan ketentuan bahwa dividen interim tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen untuk tahun buku 
2016 yang dapat dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham berdasarkan keputusan yang akan 
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 
2017.  

 
(2) Dividen interim tunai  akan dibayarkan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar 

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2016, pada pukul 16.00 WIB (Recording Date). 
 
(3) Atas dividen interim tunai, Perseroan akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku terhadap pemegang saham yang menerima pembayaran dividen interim tunai. 
       
(4) Jadwal pembayaran dividen interim tunai  adalah sebagai berikut : 
                 

(a) pengumuman di BEI dan di surat kabar                   : 16 Nopember 2016 
(b) cum dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler  

dan Pasar Negosiasi      : 21 Nopember 2016 
(c) ex dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler 

dan Pasar Negosiasi      : 22 Nopember 2016 
(d) cum dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai   : 24 Nopember 2016 
(e) ex dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai   : 25 Nopember 2016 
(f) tanggal pencatatan terakhir dalam Daftar  

Pemegang Saham (Recording Date)     : 24 Nopember 2016 
(g) pelaksanaan pembayaran dividen interim tunai   : 16 Desember  2016  

  
(5) (a)  Untuk saham yang berada dalam penitipan kolektif, dividen akan dibayarkan oleh  Perseroan     

       kepada  PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT.KSEI) untuk kepentingan  Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian pemegang rekening efek pada PT. KSEI, yang  masing-masing pada gilirannya akan meneruskan 
dividen tersebut kepada pemegang  saham yang bersangkutan. 

 
        (b) Untuk saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, dividen akan dibayarkan dengan cara 

menyerahkan cek secara langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan. Untuk pemegang saham 
yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan pembayaran dividen akan dilakukan 
melalui transfer bank.       

 
(6) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat 

pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham. 
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