HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 28 SEPTEMBER 20T6

XKASlIA
INTERNATIONAL
PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK ("Perseroan")
PANGGILAN/UNDANGAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (selanjutnya disebut "Rapat")
D-ireksi Perseroan dengan int mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat perseroan yang
akan
diselenggarakan pada
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Jl. Letjend. TB. Srmatupang Kav 88, Jakarta Selatan 12520
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Dengan agenda Rapat sebagai benkut.

Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan serta memberikan kewenangan kepada
anggota Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris serta memberikan pemberrtahuan kepada
pihak-pihak yang benivenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Drreksi Perseroan tersebut.
Penjelasan atas agenda Rapat
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Catatan:
1 Pengumuman ini berlaku sebagai undangan Perseroan tidak mengirimkan atau memberikan undangan latn kepada
para pemegang saham Perseroan.
2 Pemegang saham Perseroan yang beihak hadrr dalam Rapat adalah:
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lum tercatat secara

elektronik

Bagi pemegang s
pemegang saham
namanya tercatat
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telah tercatat pada Penitipan Kolektif Saham di pT KSEI, adalah para

g pbda rekening efek suatu bank kustodian atau perusahaan efek yang
aham Perseroan @da tanggal 27 September 2016 sampai oeigai

pukul 16.00 WlB,
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aham pada PT KSEI dapat
mber 2016.
Bagi para pemegang saham yang_bertempat tinggal di luar wilayah Republik lndonesra. surat kuasa harus drlegalrsasi
oleh notaris dan Kedutaan Besar Republik lndonesra.di wilayah mana pemegang saham berdomrsili.
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akarta, Telepon
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Semua sura_t kuasa yan.g-telah ditan-d,atangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya
tanggal 14 Oktober 2016 pukut 16 00 WB.
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Dokumen terkait dengan agenda
Dokumen tersebut dapat diperoleh
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kenyamanan dan kemudahan para_pemegang saham atau waktlnya yang sah, para pemegang saham atau
wakilnya yang sah yang ingin menghadiri Rapat diminta untuk memberitahukin k-epada irerseroan irelSlur

Secretary) dengan memberikan

R
d
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Perseroan pada jam ker;a sejak tanggal undangan inr.
rmintaan teriulis k6pada Sekreiaris peis-eroan (Cirporate
erseroan.

Untu-k

PT. Akasha Wra lnternalaonal Tbk
Perkantoran Hrlau Arkadia Tower C, Lantai .1 5.
Jalan TB Simatupang Kav S8,Jakarta Selatan
Telepon . (021) 2754-5000
Faksimi|: (021 ) 7884-5549
Untuk perhatian. Th M Wsnu Adjie/Sekretaris perseroan

atau

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt 2
JI Jenderal Sudirman Kav 4748. Jakarta
Telepon (O21)252ffi
Faksrm ili. (O21 ) 2525028

11 Tempat pendaftaran akan dibuka pada tanggal 20 Oktober 2016rdrmulai pada pukul
saat pelaksanaan Rapat.
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WB dan akan dirutup pada

12 Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat parafcemegang saham atau kuasanya diminta dengan

.

hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (trga puluh) menit debeium Rapat

iimitai

13 Undangan ini juga dapat dihhat di srtus web Perseroan www-akasharntemational
lndonesra.

Jakarta 28 September 2016
Direksi

com dan situs web gursa Efek

