PT Satria Antaran Prima Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri :
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diadakan pada :
Hari / Tanggal
: Kamis, 25 Maret 2021
Pukul
: 14.00 WIB – selesai
Tempat
: Park Hotel Cawang Jakarta, Meranti Room
			 Jl. DI Panjaitan Kav. 5, Jakarta Timur
Agenda RUPSLB :
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan
(stock split) dari Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.25,- -(dua puluh lima Rupiah) per
saham, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemecahan -nilai nominal saham sesuai dengan
kondisi pasar modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan instansi yang berwenang, termasuk
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham-saham Perseroan
dicatat dan –diperdagangkan.
2. Persetujuan untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan
Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan dalam
rangka pemecahan saham (stock split);
3. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pendanaan usaha Perseroan melalui pinjaman, penerbitan obligasi dan/atau obligasi konversi,
termasuk jika diperlukan untuk menjaminkan sebagian harta Perseroan dalam rangka pendanaan
usaha Perseroan tersebut di atas
4. Persetujuan untuk pergantian Direksi dan Komisaris.
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat yang -berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan
hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada Pemegang Saham karena iklan
ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum’at, tanggal 2 Maret 2021
sampai dengan pukul 15.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”),
Atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
3. Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka Perseroan
menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE yaitu PT
Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam
tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa
secara elektronik dalam proses penyelenggarakan Rapat.
4. Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti
dan lulus protokol kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan. Demi alasan
Kesehatan dan dalam kerangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi
penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman
maupun tanda terima kasih (souvenir) kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri
Rapat.
5. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat.
a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas
asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya
kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang
berbentuk Badan Hukum agar membawa Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus
yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya, Khusus Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
b. Pemegang Saham dan Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat
selambat-lambatnya 30(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Perseroan menyediakan Materi Rapat yang tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi
terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini
mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.
Jakarta, 3 Maret 2021
Direksi
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