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Perseroan dengan ini mgngundang Para pemegang Saham perseroan untuk
ry1elaliri Rapat Umum Pemegang Saiam Luar Biasa CRUpSLBJ, untuk selanjutnya

disebut'Rapat" )/ang akan diselengEarakan pada

'

Hari,Tanggal

:

:

Rabu,20Desember2o17

Jam
: lo.mwB-selesai
Tempat : lGntorPusat-PTHo(indoAdiperkasaTbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
'.
Jalan pulo tGmbing IIKav.I-II No.33, Jakarta't-imur 13930

Dengan Mata Acara Rapatsebagai berikut:

Perubahan Dircksi Perceroan.
Perubahan Direksi Perseroan.merupakan satu-satunya mata acara Rapat sehubungan
Direki perseroan Bapak -gamsu Anwar ian

dengan telah wafatnya salah satu
pengangkatan DirelGi penggantinya.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang Saham
Ferseroan dan iklanPanggilan ini merupakan undangan resmi bagi aemegang.saham
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham perseroan, baik yang
sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang bemda dahrn eenitipan KoliKi[
yang namanla tercatat dalam Daftar pemegang Saham perseloan padi hari Senin,
.tanggal 27 Norember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan t(olel(tif di KSEI yang bermaksud untuk
menghadid Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui angph B:ursa/Bank Kustodian
Femegang Rekening-Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk

'
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. Rapatc'KruR1.'

,1,

Pemegang Saham yang berhalangan hadiq dapat diwakili oleh kuasanya dengan
menyerahkan Surat Kuasa yang sah. dengan ketentuan para Anggota Direksi,
Anggota Komisaris dan lGryawan Perseroan boleh bertindak selaku Klasa dalam
Rapat namun suara. yang mereka keluarkan seldku kuaisa tidak dihitung dalam
pemungutan
.
5r Pemegangisaham"atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
pgngenal
yang
sah dan menyerahkan contoh iotokopi
lenunjukan KT? atau tanda
Surat Kolektif Saham dan fobkopi dari identitas..keppda petugas pendaftaran.
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suara.

Khusus untuk pemeg.rng saham datam

p".itip".'i"Lrfti ji rcrr-oirint"

menunjukkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki n ang Rapat.
Bagi peniegang saham )ang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotofopi dari
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta alca pengangkatan anggota Direci dan
lGmisaris atau pengurus terakhir.
6, Bahan flata acara Rapat tersedia di lGntor Pusat perseroan pada jarh keda
Perseroan sejpktanggal panggilan ini sampai dengan penyetenggarain nafiit.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertjbn)E Rapat, para pemqgang Saham dtau
Kuasanyadimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga pulun; menit sebelum rdpat
dimulai.
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JalGrta, 28 November 2017
Direksi Perseroan
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