SURAT KUASA
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT DANAYASA ARTHATAMA (“Perseroan”)
Yang akan diselenggarakan tanggal 17 September 2020
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemegang Saham
: ……………………………………………………
Alamat
: ……………………………………………………
No. KTP/Paspor
: ……………………………………………………
(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)
selaku pemilik/pemegang ___________________________ saham Perseroan yang tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:
Nama
: …………………………………………………..
Alamat
: …………………………………………………..
No. KTP/Paspor
: …………………………………………………..
(selanjutnya disebut Penerima Kuasa)
KHUSUS
Untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai pemegang
saham Perseroan, dalam menghadiri dan mengeluarkan suara serta mengambil keputusan sesuai
dengan jumlah saham yang tertulis di bawah ini pada Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tanggal 17 September 2020 dan setiap Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan
selanjutnya (Rapat Kedua dan Rapat Ketiga) jika diadakan.
Pemberi Kuasa meminta Penerima Kuasa untuk mengeluarkan suara sebagai berikut:
RUPS Tahunan
No
1
2
3

Mata Acara
Dispensasi atas keterlambatan
Tahunan Tahun Buku 2019;

Setuju
pelaksanaan

RUPS

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
2019;
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019;

4

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

5

Penetapan remunerasi (honorarium/gaji dan tunjangan)
Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2020;

6

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Tidak
Setuju

Abstain

Surat kuasa ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai
berikut :
1. Surat Kuasa ini merupakan surat kuasa yang selalu dapat dipakai sehubungan dengan agenda
RUPS Tahunan sehingga akan tetap efektif untuk setiap Rapat lanjutan dengan mata acara
yang sama, kecuali apabila dibatalkan dan diberitahukan kepada Perseroan secara tertulis
oleh Pemberi Kuasa;
2.

Setiap suara yang diberikan oleh Penerima Kuasa atau pengganti haknya sesuai dengan
petunjuk untuk setiap mata acara Rapat yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dalam Surat
Kuasa ini akan berlaku sah dan mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap Pemberi Kuasa,
dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan dengan alasan apapun;

3.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi atau hak untuk mengalihkan kewenangan yang
diberikan dalam Surat Kuasa ini kepada pihak ketiga, namun pengalihan tersebut hanya akan
diberikan secara keseluruhan, dan bukan sebagian;

4.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal __________________.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jakarta, ………………………………… 2020
Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,
Materai
Rp6.000,-

(

)

(

)

Cara Pengisian:
1. Tulislah nama dan alamat Anda dalam huruf cetak pada tempat yang telah disediakan (untuk
diisi oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
pada tanggal 1 September 2020. Apabila pemegang saham berbentuk Perseroan Terbatas
maka tuliskanlah jabatan Direksi yang mewakili Perseroan Terbatas tersebut.
2.

Tulislah nama dan alamat yang diberi kuasa dalam huruf cetak pada tempat yang telah
disediakan.

3.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan, tidak boleh bertindak sebagai
Penerima Kuasa.

4.

Berilah tanda “X” pada keputusan yang Anda pilih. Jika tidak setuju harap memberikan
alasannya pada halaman terlampir dan mengembalikannya bersama-sama Blanko Surat
Kuasa.

5.

Mohon dicantumkan jumlah saham yang mewakili Surat Kuasa ini dalam kolom yang telah
disediakan. Jika suatu angka telah diisi, Surat Kuasa ini hanya akan berlaku sehubungan
dengan saham-saham tersebut. Jika tidak ada angka diisikan, Surat Kuasa ini berlaku untuk
saham-saham yang terdaftar atas nama Anda dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 1
September 2020.

6.

Mohon ditulis tanggal Surat Kuasa ini berlaku, jika tidak, Surat Kuasa ini masih tetap berlaku
selama Penerima Kuasa masih tercatat sebagai pemegang saham PT Danayasa Arthatama.

Keterangan:
1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi materai Rp6.000,- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus
diatas materai tersebut yang diberi tanggal.
2.

Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Sekretaris Perusahaan di
kantor Perseroan, Gedung Artha Graha Lantai 12, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 15
September 2020, Pukul 16.00.

3.

Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan
PT Danayasa Arthatama, Ibu Pesta Uli Sitanggang, melalui telepon (62-21) 515-2390 atau
faksimili (62-21) 515-2391

4.

Surat Kuasa ini harus dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya baik dari
pemegang saham maupun wakilnya. Dalam hal pemegang saham berstatus Badan Hukum,
dilengkapi dengan fotokopi Anggaran Dasar terakhir, Akta Susunan Direksi & Dewan
Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari wakilnya, dan harus
disertakan bersama-sama pada waktu memasuki ruang Rapat.

