Surat Kuasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
21 Mei 2019
Saya/Kami, (1) _____________________________________________________________________, beralamat
(2) _________________________________________________________________________________ (”Pemberi
Kuasa”) sebagai pemegang saham PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“Perseroan”), dengan ini menunjuk,
(3) __________________________________________________________________________________ beralamat
di _____________________________________________________________________________, sebagai kuasa
saya/kami (“Penerima Kuasa”) dengan hak substitusi untuk menghadiri dan memberikan suara sebanyak sahamsaham sebagaimana dinyatakan di bawah ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan
yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Mei 2019.
Pemberi Kuasa menginstruksikan agar Penerima Kuasa memberikan suara sebagai berikut (4):

No

Agenda

Setuju

1.

Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.

2.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.

3.

Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2019.

4.

Perubahan Pengurus Perseroan.

5.

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan
honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak
Setuju

Abstain

Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan
memberikan suara pada setiap RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan selanjutnya (rapat kedua dan
ketiga), jika diadakan sehubungan dengan keputusan di atas, selama Pemberi Kuasa masih tetap menjadi pemegang
saham yang terdaftar di Perseroan.

Jumlah saham yang dikuasakan (5) ________________________ saham
Tanggal

:

Tanda tangan Pemberi Kuasa (6) (Pemegang
saham atau pihak yang secara sah berwenang
mewakili apabila pemegang saham adalah
sebuah badan hukum)

:

Nama lengkap

:

__________________________________________

(materai Rp6.000)

__________________________________________

Instruksi:
(1) dan (2) Tulislah nama dan alamat dalam huruf besar di tempat yang disediakan. Formulir Surat Kuasa ini agar
diisi oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26
April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
(3) Apabila pemegang saham bermaksud menunjuk pihak lain sebagai kuasa, tulislah nama dan alamat yang diberi
kuasa dalam huruf besar pada tempat yang disediakan.
(4) Berilah tanda “X” dalam kotak yang bersangkutan dimana anda ingin Penerima Kuasa memberikan suara.
Apabila tanda tidak diberikan, maka akan dianggap abstain atau Penerima Kuasa akan memberikan suara menurut
pilihannya.
(5) Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan Surat Kuasa ini. Surat Kuasa ini hanya berlaku untuk sahamsaham yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini.
(6) Mohon ditandatangani di atas materai Rp6.000 (enam ribu Rupiah).

Catatan:
a.

Para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak
sebagai kuasa untuk dan atas nama Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan, namun, suara yang mereka
keluarkan sebagai kuasa tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.

b.

Pemegang Saham dapat mengirimkan fotokopi Surat Kuasa yang sudah dilengkapi (termasuk instruksi
pemungutan suara) dan ditandatangani ke Perseroan melalui faksimili, U.p. Oey Marcos – Direktur &
Corporate Secretary Perseroan, di alamat berikut:
Wisma Indocement Lantai 13,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon: +62-21-8754343 ext. 3808
Fax: +62-21-87941166
dengan ketentuan bahwa aslinya dikirimkan ke Perseroan paling lambat pada Rabu, 15 Mei 2019.

c.

Para Pemegang Saham yang sahamnya belum terdaftar secara elektronik dalam penitipan kolektif KSEI atau
Penerima Kuasa mereka dimohon agar membawa dokumen sebagai berikut pada saat Rapat dan
menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat : (i) fotokopi Surat
Kolektif Saham untuk saham Pemegang Saham, (ii) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen
identitas sah lainnya, dan (iii) fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan
Direksi terakhir bagi pemegang saham berbentuk badan hukum. Pemegang Saham yang sahamnya sudah
terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI atau Penerima Kuasa mereka harus menyerahkan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat (“KTUR”). KTUR disediakan oleh perusahaan efek atau Bank Kustodian masing-masing.

d.

Pertanyaan mengenai Surat Kuasa ini dapat ditujukan langsung ke alamat Perseroan sebagaimana tersebut pada
butir b di atas.

