SURAT KUASA
UNTUK MENGHADIRI
Saya/Kami(1),__________________________, bertempat tinggal di __________________________, selaku
pemegang saham terdaftar PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk (“Perseroan”) dengan ini menunjuk
Ibu Nyoman Swastini, tinggal di Vila Nusa Indah Blok FF.5/4, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor sebagai
kuasa Saya/Kami (“Penerima Kuasa”) untuk menghadiri dan memberikan suara atas jumlah saham yang
tersebut di bawah ini pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST“) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”, bersama dengan RUPST selanjutnya disebut “Rapat”) secara
elektronik (e-RUPS) dengan mata acara seperti di bawah ini, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis,
tanggal 26 Agustus 2021 dan yang akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga).
Saya/Kami memberi kuasa untuk memberikan suara sebagai berikut: (2)
Mata Acara RUPST
Menyetujui
Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai
kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2020.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
Penunjukkan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan
Publik serta persyaratan lainnya.

Menolak

Abstain

Mata Acara RUPSLB
Menyetujui
Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna
memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.

Menolak

Abstain

I.
II.
III.
IV.
V.

Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk
menghadiri dan memberikan suara seperti tersebut diatas pada Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan
selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga) sehubungan dengan mata acara tersebut diatas, selama saya /kami
terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan.
_____________________ saham (3)

Meterai Rp.10.000,-

Tanda tangan ______________ Tanggal ________________
1

Lihat sebaliknya …….2/

Petunjuk:
(1) Tulislah nama dan alamat dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan sebagaimana tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan
pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
(2) Berilah tanda (X) pada kotak yang telah disediakan untuk pilihan suara bagi masing-masing mata acara
Rapat. Jika anda tidak memberikan tanda, maka Penerima Kuasa dianggap telah diberi kuasa dan
wewenang untuk menyetujui atas setiap usulan yang diajukan dalam Rapat dan setiap penundaannya.
Setiap suara yang diberikan tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap anda
sebagai Pemegang Saham.
(3) Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan Surat Kuasa pada tempat yang telah disediakan sesuai
dengan jumlah kepemilikan anda atas saham Perseroan. Apabila tidak menuliskan jumlah saham
tersebut, Surat Kuasa ini akan dianggap diberikan untuk seluruh saham anda dalam Perseroan, yang
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sampai
dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Catatan:
a. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani oleh
pihak yang berwenang mewakili badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar badan
hukum tersebut.
b. Surat Kuasa ini beserta Anggaran Dasar yang melandasi kewenangan penandatanganan Surat Kuasa ini
harus dikirim dan diterima oleh PT Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2,
Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 atau Divisi Legal & Corporate Secretary Perseroan
dengan alamat Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav.76-78, Jakarta
Selatan 12910, selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021.
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