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PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
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Pemanggllan untuk Rapat akan diiklankan pada hari Rabu tanggal
23 April 2013 dalam 2 (dual surat kabar harian berbaha a IndoneSia yang
berperedaran luas sesuai dengan ketentuan Pasal 12. ayat (3l huruf a
Anggaran Dasar Perseroan.

\;lAIN.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat sesuai dengan ketentuan
Pasal14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, adalah:
1.

1
2.

Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penltipan
Kolektif, hanya pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2013
puku114.00 WIS.·
Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah
para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah
yang namanya tercatat sebagai pemegang sah m Pet seroan dalam
rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pad a tanggal
22 April 2013 pukul 14.00 WIB .

Pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus
mendaftarkan diri melalui Perusahaan Efek I Bank Kustodian Pemegang
Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (KTUR).
Setiap usul para pemegang saham akan dlmasukkan dalam acara Rapat
tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksl Perseroan selambat
lambatnya 3 (tiga) hari kalender :;ebelum Pemanggilan untuk Rapat yang
. bersangkutan dikeluarkan.

I

Demikian agar para pemegang saham maklum.
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Untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal12 ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan, dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham
Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan
pada hari Rabu, tanggal 8 Mel 2013.

Jakarta,8 April 2013
Direksi
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Dengan Agenda seba!t
1. Persetujuan atas Li
yang berakhir pada
2. Penetapan penggur
pada tanggal 31 De:
3. Penunjukan Akunt ~
2013 , dan penetap"
penunjukannya ;
4. Perubahan susunar
5 . Pen etapan besar d~
kepada anggota De,

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan, dengan ini diumumka n kepada para pemegang saham
Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rap at Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat ") yang akan disele nggaraka n
pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013 .
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Pemanggilan untuk Ra pa t akan dii klankan p ada hari Rabu t anggal
23 April 2013 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia ya ng
berperedaran luas sesuai deng an ket entu an Pasal 12 ayat (3) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan.
. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat sesuai dengan ketentuan
Pasal 14 ayat (6) An ggaran Dasar Pe rseroan, adalah:
1.

Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan dala m Penitipan
Kolektif, hanya pe megang saham yang nama-namanya tercatat dalam
Daftar Pemega n g Saham Perseroan pad a tan ggal 22 April 2013
puku114.00 WIB.

2.

Untuk saham Perseroa n yang berada dalam P~nitipan Kolektif hanyalah
para pemegang rekening atau kuasa-pemegang rekening yang sah
yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam
rekening efek Ba nk Kustodian ata u Perusahaan Efek yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Sa ham Perseroan pada tanggal
22 April 2013 pukul 14.00 WIB.

Pemegang -saham dalam penitipan kole kt if di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus
mendaftarkan diri melalui Perusahaan Efek /Bank Kustodian Pemegang
Rekening Efek pad a KSEI untuk mendapat kan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (K'fUR).
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Setiap usul para pemega ng saham akan dimas ukkan dalam acara Rapat
tersebut jika memen uhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan dan harus suda diterima oleh Direksi Perseroan selam bat
lambatnya 3 (tiga) hari kalen der sebelum Pemanggilan untuk Rapat yang
bersangkutan dikelu'arkan.

,,

Demikian agar para pemegang sa ham m aklum.
Jakarta,8 Apri l 2013
Direksi
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Catatan:
1. Perseroan tidak mer.;
sehingga iklan pang ~
merupakan undanga·
2. Yang berhak hadir a'
dimasukan ke dalam
dalam Penitipan Kole
yang sah yang nam<
ta nggal 5 April 2013 s.
KSEI dalam penitipa
dikelolanya 'kepada K
3. a. Pemegang Saharr
dengan membawa
Anggota Direksi , ar
selaku kuasa Pem;
selakukuasa dalar
b. Formulir Surat Ku.
Secretary, Gedung
c. Bagi Pemegang Sc
harus dibuat oleh 1\
Indonesia di wilaya
d. Su rat Kuasa haru
pada tanggal 18 Ap
atau bagi Pemega·
Badan Hukum .
4. Neraca dan Perhitungc
Rapat tersedia di Kantor
Laba Rugi dapat diperc
5. Pemegang Saham yan\
menunjukannya kepad,
pemegang saham Bad
Khusus untuk Pemeg
memperlihatkan KTUR.
6. Untuk mempermudah ~
kuasanya diminta deng.
pukul13.30 WIB.

