SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI DAN MEMBERIKAN SUARA PADA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO CIKARANG Tbk
YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 5 JUNI 2018
Saya/Kami1) yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Alamat

:

Dalam hal ini selaku Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT Lippo
Cikarang Tbk. (‘Pemberi Kuasa’), dengan ini memberi kuasa kepada2) :

Nama

:

Alamat

:

No. KTP

:

Selaku kuasa Saya/Kami (‘Penerima Kuasa’) untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan
jumlah saham yang tertulis di bawah ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RAPAT”) yang
akan diadakan pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 10:00 WIB dan setiap Rapat-rapat penundaannya yang
akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga), jika diadakan.
Saya/Kami meminta Penerima Kuasa untuk memberikan suara3) sebagai berikut:
No.

Agenda RUPST

1.

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan

Setuju

Abstain

Menolak

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
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Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2.

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

3.

Penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan.

4.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberi hak kepada Penerima Kuasa untuk
menghadiri dan memberikan suara pada setiap Rapat yang akan diselenggarakan selanjutnya
sehubungan dengan agenda tersebut di atas, selama Saya/Kami masih menjadi Pemegang Saham yang
terdaftar di Perseroan. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Saya/Kami dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya/Kami telah membaca Iklan
Pengumuman dan Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diiklankan pada surat
kabar Investor Daily pada tanggal-tanggal 28 April 2018 dan 14 Mei 2018.
Jumlah saham yang dimiliki: ............................ saham.4)
(

) saham.

Ditandatangani pada tanggal ……….………...2018

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai
Rp 6 000,-

Halaman 2|4

Petunjuk Pengisian :
1. Tulislah nama dan alamat Anda dengan huruf besar bila nama anda tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 16:00 WIB.
2. Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa yang diinginkan dengan huruf besar pada tempat yang
telah disediakan. Anggota Direksi, Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku
Penerima Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung
dalam pemungutan suara.
3. Berilah tanda (X) dalam kotak yang bersangkutan bilamana Anda ingin memberikan suara. Jika tidak
ada tanda yang diberikan oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa harus dianggap telah diberi kuasa
dan wewenang untuk memberikan suara setuju atas setiap usul yang diajukan dalam Rapat dan
setiap rapat penundaannya. Setiap suara yang diberikan tersebut adalah sah, mengikat dan dapat
dilaksanakan terhadap Pemberi Kuasa.
4. Tulislah seluruh jumlah saham yang berhubungan dengan Surat Kuasa ini sesuai dengan jumlah
pemilikan saham Anda pada Perseroan yang tercatat dalam DPS. Apabila terdapat perbedaan antara
seluruh jumlah saham yang tertulis dalam Surat Kuasa dengan DPS, maka jumlah suara yang akan
dihitung adalah berdasarkan jumlah saham yang tercatat pada DPS.

Catatan:
1. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani
oleh pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Badan Hukum tersebut.
2. Surat Kuasa ini setelah ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- beserta Surat Kuasa manapun yang
mendasari ditandatanganinya Surat Kuasa ini, harus telah diterima oleh Direksi di Kantor Perseroan:
Easton Commercial Centre Jl. Gn. Panderman Kav.05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia,
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
3. Pengiriman dan pengembalian Surat Kuasa ini tidak membatasi Anda selaku Pemegang Saham
terdaftar untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat bila dikehendaki, dengan ketentuan
bahwa sebelum masuk ke ruangan Rapat, Pemegang Saham yang bersangkutan harus telah
menandatangani daftar hadir untuk RAPAT dan suara yang dianggap sah adalah suara yang
diberikan sendiri oleh Pemegang Saham.

Halaman 3|4

4. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolekftif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang
bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian
Pemegang Saham pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat ini diminta untuk memperlihatkan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif diminta juga untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat.
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