
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

Hari, tanggal : Kamis, 5 Oktober 2017
Tempat : Ballroom - Hotel Aryaduta Jakarta

Jl. Prajurit KKO Usman & Harun 44-48 Jakarta 10110
Waktu : 10.00 WIB – selesai

Mata Acara RUPSLB:

Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari
Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan yang baru.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, iklan pemanggilan ini
dianggap sebagai undangan, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan
tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam RUPSLB ini hanyalah para
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 12 September 2017 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

3. Materi yang berkenaan dengan RUPSLB, tersedia di Kantor Pusat Perseroan di Prodia Tower,
Jln. Kramat Raya No. 150, Jakarta 10430, Indonesia, selama jam kerja pada setiap hari kerja
sejak tanggal pemanggilan ini dan akan diunggah melalui website Perseroan
(www.prodia.co.id) yang dapat diakses oleh Publik. Pemegang saham Perseroan atau
kuasanya yang sah dapat mengambil salinannya di Kantor Pusat Perseroan dengan
mengajukan permintaan tertulis yang harus diterima Direksi sedikitnya 7 hari sebelum
RUPSLB diselenggarakan.



4. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk
menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang RUPSLB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan
Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang saham diwajibkan membawa KTUR
yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

5. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotocopy akta-akta yang
memuat anggaran dasar dan perubahannya, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari
pejabat yang berwenang, dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir badan hukum
yang bersangkutan yang telah didaftarkan dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.

6. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan
surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham
dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB
tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada Biro
Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta
atau di Kantor Pusat Perseroan.

c. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas
selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB.

7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau
kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan
kondisi RUPSLB dan sudah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 menit sebelum
RUPSLB dimulai.

Jakarta, 13 September 2017
Direksi Perseroan


