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PT. KAPUAS PRIMA COAL TbK

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA.
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUIU PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Dengan ini Direksi pT. KApuAs pRIMACOALTbk ("Perseroan") mengundang para pernegang saham Perseroan untuk menghadiri

nuplt Urr* Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "RAPAT"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal :. Karnis, 28 Februari 2019

Pukul : '14.00 WIB - Selesai

Tempat : Mercure Hotel Pantai lndah Kapuk

Jl. pantai lndah Kar:uk RT 006 RW 002, Kamal Muara, Fenjaringan, Jakarta Utara 14470

A. Agenda RUPSLB sebagai berikut:
persetujuan merubah harga nominal per lembar saharn Perseroan (Stock Split) dan memberikan wewenang kepada

direksiuntukmemutuskanpemecahanrlilainominalatassahamPerseroan.

B . Penjelasan Agenda RIJPSLB sek agai berikut:

Stock split dilaksanakan dengan pemecahan jumlah lembar meniadi jumlah lembar saham'yang lebih banyak dengan

menggunakan nilai nomrnal yino tenifr rendah per lembar sahamnya secara proporsional, dan nrernberikan kewenangan

kepada Direksi untuk melakutan'tindrkun yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan nilai ncminal saham Perseroan

tersebut serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan vang berlaku'

CATATAN:

1. panggilan ini merupakan unclangan resmi bagi para pemegang saharn sesuai ketentuan No 32/POJK'04/2014 tentang

Rencana dan penyelenggar"aan Rapat Llmum Femegang Saham Perusahaan Terbuka ('POJK 3212014") dan karenanya

Perseroantidakmengirimkanunrlangantersendirikepadaparapenregangsaham.
2. yang berhak hadir dan memberikan suara dalarn Rapat tersebut hanya para pernegang saham yang namanya tercatat

dalam Daftar pemegang $aharr.r (DFS) pada han Senin tanggai 04 Februar-i 2019 sampai dengan pukul 16 00 WIB'

3. para pemegang sanari, atau kuasa rrereka yang sah ylng akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan

menyerahkankepadapetugaspendaftaranSuratSahamXotei<iitasti ataufotokopi KTPatautandapengenal lain sebelum

memasuki ruang RaPat.

4. Bagi para pemegang sahann perseroan yang berbentuk baclan hukunr seperti Perseroan Terbatas wajib menyerahkan

fep"ja petuga. punC*fturrn fotokcpi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus

terakhir.
Khusus pemegang sahani yang sahamnya clalam Penitipan Koiektif pada PT Kustodian Sentral Efek lndonesia (KSEI)'

diwajibkan meinueritian Konfiriasi Tertuiis Untuk Rapat (r.TUR) kepada petugas oendaftaran

p"rlgrng saham yang berhalangan hadir dalarn Rapat terselout, dapat diurakili oleh kuasanya dengan membawa Surat

Kuasa yang sah seperti ditentrlkan Direksi Perseroan

Formulir Surat Kuasa rlapat diperpleh selama hari dan jam kerla di Kantor Bir-o Administrasi Efek ("BAE") Per"seroan, yaitu

pT Sirrartama Gunita, dengan aiamat : Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai I Jl lJ.H lhamrin No 51 Jakarla Setiap

Surat Kuasa harus ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alarnat tersehrut diatas

selambaflambatnya 3 (tiga) hari keria sebelum Rapat'

Untuk mempermuiah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat

agar hadir di tempat Rapat selambat-lanrbatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Februari 2019
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