Sl 'AnlIARAJ\N RABU 28 OKTOBER 2015

r:

PT EXPLOITASI ENERGIINDONESIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPATUMUMPEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan 1m mengundang Para Pemegang Saham Perseroan unluk
menghadiri Rapal Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapal") yang akan
diselenggarakan pada :
HarifTanggsl : Kamis /1 9 November 2015
Waktu
:10.00WIB-Selesai
Tempal
: Mercanti le Altl lel ic Club - World Trade Cenler I Lanlai 18
JI. Jand.Sudlrman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Mala Acara Rapal:
"Persetcjuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan"
Pen/elasan MataAcara Ram:
Pelaksanaan Rapal terkalt pengunduran dili Novriaty Hilda Sibuea selaku Direktur
Perseroan.

C-'I.tlI.t1ffi
1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat lnl adalah para pemegang saham yang
namanya lercatal dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 27 Oklober
2015 sampat dengan pukuI16.00 WIB;
2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan
hormat unluk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran folokopi Sural
Kolektip Saham dan KTP atau tanda pengenallainnya, sebelum masuk ke ruang Rapal;
3. Bagi para pemagang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan
atau dana pensiun agar membawa to!okopi dan angga ran dasamya;
4. Bag; pemegang saham dalam penllipa n kolelif PT KSEI dlminta agar manunjukkan
konfirrnas! lertulls unluk menghadiri rapat (KTUR)/konfirmasj lertulis setaku pemegang
rekenjng yang namanya tercatal datam Dallar Pemagang Saham kepada pelugas
sebelum memasuki ruang rapat;
5. a. Pemagang saham yang tidak dapat hadlr, dapal diwakiH oleh kuasanya dengan
membawa sural kuasa yang sah sebagaimana dilenlukan oteh Direksi;
b. Anggota Dlreksi, Komlsaris dan karyawan Perseroan boleh bertlndak selaku kuase
dslarn Rapal , namun suara yang mereka keluarkan salaku kuasa dalam Rapallidak
dihilung datam pemungulan suara;
c. Formullr sural kuasa dapat diperoleh setiap han ke~a selama jam kerja pada Kantor
Perseroan yang beralamal di World Trade Cenler 5 Lt. 16 JI. Jend, Sudlnnan Kav. 29
31. Jakarta, Telephone (021) 251060 3, Fax (021 ) 2510605;
d. Samua surat kuasa harus sudah dilerlma oIeh Dlreksi Perseroa n selamb at-lambatnya 3
(liga) han k~a sebefum Iangg al Rapa! paca atamat sebagaimana dtsebutkan daiam
butir 5.c di atas .
6. Bahan yang akan dibica :akan dal am Rapal illrsedia di Kantor Perse roan pada alamal
sebagaimana d imual pada bulir 5.c dl alas pada jam k~a Per!:e roan, mulai hafi in; sarnpal
den gan tanggal Rapal;
7. Para pemagang saham atau Iwasanya dlmlnta clengan nermat untuk hedir d itampal Rapal
30 (liga puluh) rnenit sebelum rapal d/mula!.
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