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RAPAT UMUM PEMEGAilG SAHAM LUAR BIASA
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Direki Perseroan dengan ini mengundang Para Femqang Saham perserban untuk
mehghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.tuar Biasa CRUPSLBI), untuk selanjutnya
disebut'R.apatlyang akan diselenggarakan pada : : :- ' 'i

. .Hari,Tanggal : Kami+11Februari20l6
lam, :fo.0ofoIB-Selesai ,

Tempat : lGntorPusat-PTt{exindoAdiperkasaf.tk':i i. lgwasan Indus&i Rilo Gadung
Jalan pulo Kambing II tGv.I-U No.33, Jakarta 

.t 
imur 13930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai beril(Iq -

Perubahan Dewail Romisaris Pelp_ercan.

Perubahan Dexran Komisaris Perseroan merupakan satu-satunya mata acara Rapat
sehubungan dengan adanya pengunduran diri dai,ri Bapak Donald ehristiin Sie seliku

Catatan:
1. Perseroan tidak mengiriml€n,undangafi tersendiri kediid.para pemegang Saham

Perseroan dan iklan langgilin ini merupakan undangan resml:balifemelarig Sanam
Perseroan.

2. Yang bettak na<iir Oatam Rapat adalah Femegqng Sham persdqan, baik yang
sahamnya dahm bentuk warkat maupun yang benda dalim penitipan Kolgktii yang
naman)E tercatat dalam Daftar Pemegang Saham &Feroan pada tanggal 19 Janijari
2016 sampaidengan pukul 16.00 WIB.

3. Pemegang Saham dalam Pehtipan Kolehif di t 5gry(irE bermakud untuk
menghadiri.Rapat, dapat mendaftarkan diri metatui dirggob B.-uEa/Ban[iirsdian' Pemegang Rekening Efek pada-KS'EI untuk mendapatkan l(onfirmasiT€rtulis Unhrk
Rapat("KTUR')J . ; ..:.' 4. Pemegang Sahani png berhalangan hadlr dapat diwakili oleh kuasanla dengan

. ,menyerahkan Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan para Anggoia Dke-ksi,
,Anggota lGmisaris dan lGryawan Perseroan bolehteftindak sehku fuasa dahm
napat namun sual?t ),ang mereka keluar.kan selaku krasa tidak dihitung dalam
pemungutan suara,

5. Pemegang Saham atau-'l(uasan)ra yang akan menghadiri Rapat diminta untuk- 
TenyT_ugn ILP atau taida-pengenal yang sah dan menyerahkan contoh fotokopi
Slrat lGlektif Saham dan bto*opi.dari identitas.kepada petugas pendaftar.an.
Khusus untuk pemegang saham dalam penitpan. koleldf di KSEI diminta
menunjukkan. KTUR kepada peuigas pendaftaran sebelum memasuki ruang RaDat.
Birgi pemegpng saham yang berbenuk Badan Hukum; agar membawa foto[opi'dari
Anggaran Dasamya yang terakhir serta akta pengapgkatan.anggota Direksi dan
Komisaris aEu pengurus terakhir.

6. Bahan mata acaq Rapat tersedia di lGntor pusat perseroan pdai jam kerja
PeFerban€ejaktanggal panggilanini sampai dehgan penyelenggaraan Rapat.

7. Untuk mempermudah pengafuran dan tertibnya Rapat( Para pemegang Saham atau
Kuasanya dimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tigd puluh) menit sebelum rapat

. . dimulai.

Jakarta, 20 Januari 2016
Direki'Penseroan '


