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Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

(aPerseroan")

PEMANGGILAI{

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ('RUPSLB") (untuk selanjutnya RUPSLB

disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal

Waktu

Tempat

: Kamis, 27 Desember2018.

: Pukul 10.00 WIB - Selesai.

: WingHotelKualanamu

n. Arleri KualmamuNo. 9, Deti Serdang Sumatera Utfia20372

Dengan agenda sebagai berikut:

l. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal Saharn Perseroan (stock split) dan perubalmn Pasal 4

Anggaran Dasar Persercan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock

split).

Dengan penjelasan mztaacara RUPSLB sebagai berikut :

Perseroan mengusulkan kepada RLIPSLB untuk menyetujui pemecahan nilai nominal satnm Perseroan

(stock split), dalam rangka meningkatkan likuiditas prrdagangaosaham Perseroan di Pasar Modal.

Catatan:

l. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena

pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
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2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham

Perseroan yang nirmanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Desember 2018

sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan/atau bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya terrnasuk

dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening

efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 3 Desember 2018 dan Konfirmasi Tertulis

untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Ba* Kustodian dimana pemegang

saham membuka rekening efeknya.

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa

yang sah seperti yang ditentukan Direksi.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hmi pada jam kerja di Biro Administasi Efek Perseroan :

PT. Adimitra JasaKorpora, alamat di RukanKiranaBoutiqe Offce, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5

Jakarta Utara Telp. 02149745222, Fax. 021-29289961, Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Biro

Administasi Efek Perseroan selambat-lambatrya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa

pemegang saham dalam Rapat, n:rmun su:rra yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak

dihitung duL* p"-*gutan suara.

Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk hadir

di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, dengan membawa asli tanda pengenal diri untuk

diperlihatkan kepada petugas pendaftaran, dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk

ruang Rapat ; KTUR (khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif). Bagi wakiVlruasa

pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy tanda pengenal diri

dan asli surat kuasa, juga harus menyerahkan fotocopy anggaran dasa dan perubatran-perubatrannya,

surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, sertia akta yang memuat susunan

pengurus tera}hir (yang saat Rapat masih me4iabat) dari badan hukum yang diwakilinya.

Deli Serdang4 Desember 2018.

Direksi Perseroan
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