
SURAT KUASA
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT EMDEKI UTAMA, Tbk
TANGGAL 26 Juni 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama pemegang saham :

Alamat :

No Identitas Pengenal :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku .....................
mewakili ................................., selaku pemegang ...........................
(…………………………………………………………………………………………)
lembar saham PT Emdeki Utama, Tbk (Perseroan) selanjutnya disebut Pemberi
Kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

No Identitas Pengenal :

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

-------------------------------------------------KHUSUS------------------------------------------

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di
Ruang Dieng, Hotel Kartika Chandra Jl. Gatot Subroto Kav. 18 - 20, Jakarta pada
tanggal 26 Juni 2019.

Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa selaku
pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan
maupun usul, memberikan dan mendapatkan keterangan, menyampaikan tanggapan
dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan, serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa ada pengecualian.

Ditandatangani di ...................., tanggal ......................................

PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA

Meterai Rp 6.000,-

(___________________) (_________________)

Catatan:

1. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi,
yayasan atau dana pensiun wajib untuk melampirkan foto kopi anggaran dasar
dan foto kopi identitas penerima kuasa maupun pemberi kuasa;

2. Identitas penerima kuasa dibawa pada saat registrasi acara RUPS Tahunan;

3. Surat kuasa harus dibubuhi meterai Rp 6000 dan tanda tangan Pemberi kuasa
harus diatas meterai;

4. Surat Kuasa ini harus diajukan kepada Corporate Secretary Perseroan pada jam
kerja di kantor Perseroan di Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan, Driyorejo,
Gresik 61177, Jawa Timur paling lambat hari jumat, 21 Juni 2019.

5. Bagi Pemegang saham badan hukum yang alamat-alamatnya terdaftar di luar
negeri, maka surat kuasa tersebut harus mendapatkan legalisir terlebih dahulu
dari kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dimana Pemegang Saham
berdomisili.


