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PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
.("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN
,gan ini diberit~hukan kepada Para Pemeqanq Saham bahwa
eseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Sa ham
nunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
.sa (RUPSLB), selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diadakan
lakarta padahari Jumat tanggal 24 Junl 2016.

,ggilan untuk rapat tersebut yang memuat Hari, Tanggal, Waktu,
mpat, Ketentuan tentang Pemegang Saham yang berhak hadir
'3m Rapat, Agenda Rapat, serta informasi ketersediaan bahan
I'at, akan diiklankan pada tanggal 2 Juni 2016 dalam harian
slonal berbahasa Indonesia yaitu surat kabarKontan, situs web
•. sa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan
rw.pra.sidha.co.id.· .

I1g berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para
rnegangSaham yal;lg namanya tereatat dalam Daftar Pemegang
[ham Perseroan pad a tanimal 1 Juni 2016 sarnpal denqan pukul
_OOWIS.

ul - usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam aeara rapat
3 memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 5 a, b dan c Anggaran Dasar
-rseroan, yang sudah harus diterima Direksi Perseroan secara
1ulis selamba!nya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan atau
<la hari Jumat tanggal 26.Mei 2016.

Jakarta, 18 Mei 2016
PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Direksi

CPPRlMA

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk.
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

l
Dengan ,ini kami beritahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan
("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum
Pemegimg Saham Tahunan ("RUPSr) untuk Tahun Buku 2015 dan Rapat
Umum perneqanq Sa ham Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

HariITanggal Jumat, 24 Juni 2016
Tempat : Hotel Mandarin Oriental Jakarta
Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) anggaran dasar Perseroan
serta memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
nomor 321POJK04/2014 tentang Reneana Penyelenggaraan Rapat lJ.mum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan RUPST dan RUPSLB
akan.dilakukan dalarn 2 (dua) surat kacar harian' berbahasa Indonesia,
1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara
Republik Indonesia dan 1'(satu) lalrinya yang terbit di tempat kedudukan
Perseroari, pada hari Rabu, 18 Mei 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah:
a. Untuk saharn-saharn Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam

Penitipan Kolektif Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham
yang sah yang nama-namanya tereatat dalam Dallar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan puku116.15 WIB;,
dan .

b. Untuk saham-saharn Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tereatat
pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan pukul
16.15WIB.

c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan
memberikan Dallar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI
untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR:').

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam

~'::~ ~~P:~a~~u;;,=;;::~a~~s~~~c:~~~~:::,e~:~~h~~:~y~~a~a:r:t~l~a~

Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2.014 tentang Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemeg~ng Saharn Perusahaan Terbuka
harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-larnoatnya 7 (tujuh)
hari kalender sebelum tanggal panggilan RUPST dan RUPSLB Perser~an;..

Jakarta, 18 Mei 2016
PT. Central Proteina Prima Tbk.
. Direksi Pers.eroan

2. PorutuJuan \•• pono. p n p "ggun n y
Berdasarkan kelenluan (I) Paaal70 d n Paa 171 UUfll~ d n (11)I I Iy 114 IIUfUI 0 iI I • I?~ y~l IA"UU
Dasar Perseroan, penetapan penggunaan Laba Berslh Perseroan dlpuluBk n 01 h RUPS,

'3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publlk terdallar yang akan mengaudlt LapOren Kou n
Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT; dan (ii) Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran 0 Bor P reOI I
penunjukkan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun berjalan harua mend p I
persetujuan RUPS.

4. Persetujuan atas penetapan pake! remunerasi untuk anggota,Direksi dan Dewan Komlsarls Perseroan un
Tahun Buku 2016.
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 96 ayat 2 dan Pasal 113 UUPT; dan (ii) Pasal 14 ayat 11 serta Pasal 17,ay I
Anggaran Oasar Perseroan, 'penentuan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Direksl Pere r
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan penentuan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan UI
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
Bertlasarkan ketentuan (i) Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direkal
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) Pasal 17 ayat 3 dan ayat 7 Anggaran Dasar Pers r
Perseroan wajib rnenyelenqqaraken RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota 0
Kornisarls.

Jakarta, 18 Mei 2016
PT Sampoerna Agro Tbk.

Direksi

~
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undanqansesrni RUPS, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersor

kepada Pemegang Saham; ,

2. Pemegang saharn yang berhak hadir atau diwakili dan rnenqeluarkan suara dalam RUPS:
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodiar; Sentral

Indonesia ("KSEI"), hanya Pemegang Saham yang sah yang namanya tereatat dalam Daltar Pemegang So
Perseroan pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa,tanggal17.Mei 2016.

b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif di KSEI, hanya Pemegang Saham y
sah yang namanya tereatat pada Dallar Pemegang Rekening di KSEI atau Dallar Pemegang Saharn yang dlk
ole~ Pemegang Rekening Efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa,tanggal 17 Mei 2016.

3. Bagi Pemegang Rekening Efek dalam Penitipan Koleklif di KSEI diwajibkan unluk memberikan Dallar Pemeg
'Saharn yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirrilasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") bagi Pemeg
Saham y~ng bersanqkutan;

4, Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPS dapat menunjuk kuasa ("Kuasa Pemegang Sah~
untuk mewakili dirinya dalam RUPS termasuk untuk mengeluarkan suara dalam RUPS atas namanya berdasa
suatu surat kuasa yang sah ("Sural Kuasa"). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perser
diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS, ramun suara yang mereka kelua
selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara, Fonnulir Surat Kuasa dapat diper
selama jam kerja di alamat sebagai berikut: ' . , .

·PT DATINDO ENTRYCOM
(Biro Administrasi Efek Perseroan)
Puri Datindo - Wisma Sudinnan
JI. Jend, Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220 .

Surat Kuasa yarig sudah diisi dan dilandatangani sebagaimana mestinya harus suqah diterima kembali oleh DI
Perseroan di alamat tersebut di atas palipg lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS, yaitu pada tanggal3
2016 pada puku117.00 WIB;, .

5. Bagi Pemegang.Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam Penitipan Ko
di KSEI, yang akan menghadiri RUPS, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan : (i) fotokopi
Kolektif Saham; dan (ii) fotokopi Kartu Ianda Penduduk (KTP) atau tanda pengenallainnya yang masih berlaku ke
petugas pendattaran Perseroan sebelum memasuki rtiang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk b
hukurn, agar membawa fotokopi anggaran dasar serta akta pengangkatan pengurusnya yang terakhir. Sedan
bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang saham-sahamnya sudah berada dalam Penitipan K
di KSEI, yang akan menghadiri RUPS, wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoieh rnelalui perusahaan sek
atau bank kustodiannya masing-masing; .'

6. Untuk mempermudah penqaturan dan demi tertibnya RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham di
dengan hormat untuk hadir di tempat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulaL Pemegang Saham atau
Pemegang Saham yang hadir seteleh RUPS dinyatakan dibuka oleh Ketua RUPS, akan dianggap tidak hadir dan
karenanya tidak dapat mengajukan usul atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS; d

7. Bahan mata aeara rapat tersedia di situs web Perseroan, (www.sampoemaagro.com) dan dapat diperoleh pad
kerja di Kantor Perseroan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 28, JI. Jend. Sudirrrian Kav. 45, J
12930, oleh pemegang saham dengan mengajukan pennintaan tertulis kepada Direksi Perseroan. Bahan-bahan
dimaksud akan tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPS ini sampai dengan tanggal
diselenggarakan.
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