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PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADI''IG TbK

. PAITGGILAT{
f,APAT UMUM PTMEGANG SAHAMTAHUNAN

Oireksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk ("P€r!€loen") dengan ini
mengundang para pemegang $aham Perseroan untuk menghadlrl Rapal
Umum Pemegang Sahsm Tahunan {sslanjutnya cukup disebut sebagai
"f,apar"), yang akan diadakan pada:
Hariltanggal: Selasa. 23 Mei 2017.
Tempat : EPM Func'tion Room, Gedung A Lsntai ll,
' Jalan Rawe Gelam lv No.6

Kawasan lndustri Pulo$adun&. Jakarta Timur,
Pukul :09.30WlB.slesai.

Rapst akan membicarakan dan mengambil keputus!n untuk hal-hal sebagai
berikut;
1. Pers€tujuan dan pengesahan laporan tahunan Pers€roan tahun buku yang

berakhlr pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya laporan
kegiatan Penercan, Laporan p€ngawa8n Dewan Komisaris dan laporan
keuangan tahun buku yang berakhir pada tan8gal 31 Desemb€r 2016.

2. Persetujuah stas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,

3, Penentuan gaji danlatau honorarium anggota Dewan Komisaris, dan
angEota Direl$i Perseroan serta p€mb€rian kewenangan kepada Devran
(omisaris untuk menetapkan gaji dan/ttau honorarium bagl anggota
oewan Komisarls dan anggota Dlreksi P€rseroan,

4, Penunjukkan akuntan publik independen untuk mengaudit lapsran
keuangan Peseroan untuk tahun buku yang berukhir pada tanggal 31
Desember 2017.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata acara ffUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin
diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai denBan ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan ("Ang€aran oasar"), Undang-Undang No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbalas {"UU PT'}, dan peraturan terkait
yang dlterbitkan oleh Otoritas iasa Keuangan {"OJK"}.

Cat'atan untuk Rapat:
1, P€rseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada

pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan
iasat Zf ayat Z lnggaran Basar Parseman merupakan undarigan resml
bagl p€megang saham Ferseroan-

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dnlam

Penitipan Kolek$f hanyalah pemeBang sahafi ata{ para kuasa
pem€gang saham Pemeroan yang sah yang nama-namanya teEatat
dalarh Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tangg:l
27 April 2017 selambatnya jam 16.00 WIB;

b. Untuk saham-sahaq Perseman yang benda didalam Penitipan Kolektif
hanyalah pan pemegang saham atau pan klas pemegang rtkening yang

namanra terc€tat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening .

atau bank kuslodian di PT Kustodian Sentral Efuk lndonesia {"l('El") pada

hari hari Kamis tanggal 27 April 20L7 selambatAya jam 16.00 WIB;
c. Bagi pemeBang rekeniSg efek KSEI dalam Penitipan KolekttT diwajibkan

memberikan Daftar Pemegang 5aharir yang dikelolanya kepada Ks€l
untuk m€ndapatkan Konfirmasi Tertulis. Untuk Rapat ("KTUR").

3, Para pemegang saham atau kuasanya Yang akan menghadiri Rapat
diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada
petugas Pemeroan fotokopi surat (olektif Saham dan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (XTpl atau tanda pengenal lainnya kepada petugas
p€ndaftaran Perseman, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk p€megang
saham dalam penitipan kolehif wajib membawa Surat KTUR yang dapat
diperoleh melalui anggcta Bursa atau Bank Kustodian.

4. e, Pemegafig saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya
dengan memlrawa surat kuaffi fang sah seba8aimana ditentukan oleh
Diretsi Pe{seroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan
Komiseris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk beriindak
sebagal kuasa pemegang saham dalam Rapaf namun suara \€ng mer€ka
keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tida! dihitungdal:m pemungutan
suard dan bagi p€meEaog saham yang alamatnya tetdaftar di luarrcgeri
sunat krasa harus dilegalisasi ol€h notaris atau peiabatyang b€twenang
dan Kedutaan Besar Republik lndonesia 5et€mpErq

b. Formullr surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantdr Biro
Adminlstr*si Efek : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana
A\€nue lll Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, denban
nomor telepon {OZL'| 7974-5222 atau nomor fax {021} 2928-9961;

c- semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Peseroan di
, kantor pusat perseroan dengan alamat tebagaimana tercantum pada

butir 4.b. di atat relambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelurn
tanggal Rapat sampai dengan iam 15,00 WB,

5. Sagi pemegans saham Persercan seperti perseroan terbatas, koperasi,
yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran
dasarnya yang lengkap.

6, Untukmernpermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemeBang
i;aham atau kuasanya diminta ddngan hormat untuk hadir di tempat
Rapat, 30 {tiga puluh} menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarla, 28 Apri' 2017

Direki Perseraan


