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SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI DAN MEMBERIKAN SUARA PADA 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK. 
DISELENGGARAKAN PADA 23 MEI 2022 

 
 
Saya/kami 1) yang bertandatangan di bawah ini: 
 
Nama :  
 
Alamat :  
 
 
 
 
sebagai pemegang saham terdaftar PT Matahari Putra Prima Tbk. (Perseroan), dengan ini menunjuk 2): 
 
Nama :  
 
Alamat :  
 
 
 
No. ID/KTP : 
 
 
 
Sebagai Penerima Kuasa kami (“Penerima Kuasa”) untuk hadir dan memberikan suara sesuai dengan 

jumlah saham yang tercantum di bawah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) 

yang akan diselenggarakan pada 23 Mei 2022 pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat. 

 

Kami meminta Penerima Kuasa untuk memilih 3) sebagai berikut: 

 

No. Agenda Rapat Setuju Abstain 
Tidak 

Setuju 

1 Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta 
persetujuan dan pengesahan untuk Laporan Tahunan 
Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan 
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, 
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi 
Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada 31 
Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan 
pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas 
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan 
dalam tahun buku tersebut; 

   

2 Penetapan rencana penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun 

Buku 2021; 

   

3 Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas 

buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian 

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 

menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan 

tersebut; 

   

 

Surat Kuasa ini tetap berlaku dan memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk hadir dan 

memberikan suara pada setiap penundaan lebih lanjut dari Rapat Perseroan yang akan diadakan 

sehubungan dengan agenda di atas, selama kami adalah Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar. 

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. 
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Saya/Kami dengan ini menyatakan dengan jujur bahwa saya/kami telah membaca Pengumuman 

dan Undangan Rapat yang diterbitkan dalam surat kabar harian “Kontan”, website eASY.KSEI, 

website Bursa, dan website Perseroan masing-masing pada tanggal 14 April 2022 dan 29 April 

2022.  

 

Jumlah saham:  _____________   saham biasa 4) 

(                                                                            ) saham  

 
 
 
Ditandatangani pada  _______________________ 2022 
 
 
Pemegang Saham, Penerima Kuasa, 
 
 
 
   
 Materai 
  Rp10,000.- 

 
 
 
 
_____________________ _____________________  
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Petunjuk: 

 

1) Menulis dalam huruf kapital pada kolom yang disediakan pada nama dan alamat jika anda 

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada 28 April 2022 pukul 16:00 

Waktu Indonesia Barat.  

 

2) Menulis dalam huruf kapital pada kolom yang disediakan pada nama dan alamat dari Penerima 

Kuasa yang ditunjuk. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat 

bertindak sebagai Penerima Kuasa dalam Rapat tapi suara mereka tidak akan dihitung dalam 

pemungutan suara. 

 

3) Beri tanda (X) pada kotak yang disediakan jika Anda ingin memilih. Jika Pemegang Saham tidak 

memberikan tanda (X) pada kotak tersebut, Penerima Kuasa akan dianggap telah diberi 

kekuasaan dan wewenang untuk memilih agenda yang diusulkan untuk diajukan pada Rapat dan 

pada setiap penundaan yang ada. Setiap suara dianggap sah, mengikat dan dapat dilaksanakan 

bagi Pemegang Saham/Penerima Kuasa. 

 

4) Tuliskan jumlah saham yang terkait di atas Surat Kuasa ini pada kolom yang disediakan, sesuai 

dengan jumlah kepemilikan saham Perseroan yang tercatat di DPS. Jika ada perbedaan antara 

jumlah saham yang tertera dalam Surat Kuasa dengan DPS, jumlah suara akan dihitung 

berdasarkan jumlah saham yang terdaftar di DPS. 

 

Catatan: 

 

1. Bagi Pemegang Saham Perseroan, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak 

yang berwenang untuk mewakili Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Artiket Anggaran Dasar 

dari Badan Hukum. 

 

2. Surat Kuasa yang ditandatangani di atas materai sejumlah Rp 10,000.- dan bersama-sama 

dengan dokumen yang merupakan dasar untuk penandatanganan Surat Kuasa ini, harus dikirim 

dan diterima oleh Direksi Perseroan yang berlokasi di Hypermart Cyberpark, Jln. Sultan 

Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Tangerang – Banten 15138, ditujukan kepada Sekretaris 

Perusahaan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, pada atau sebelum Rabu, 

18 Mei 2022. 

 

3. Pengiriman dan pengembalian Surat Kuasa ini tidak akan membatasi Anda,sebagai Pemegang 

Saham Perseroan, dari menghadiri dan memberikan suara secara elektronik pada Rapat melalui 

aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian 

Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada situs https://akses.ksei.co.id. 

 

4. a. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 

yang ingin menghadiri Rapat, harus menyampaikan pendaftaran kepada anggota Bursa/Bank 

Kustodian dari Pemegang Saham di KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk 

RUPS (“KTUR”). 

b. Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dapat melakukan deklarasi 

kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya secara 

elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2022 pk. 

12.00  

c.  Kehadiran Pemegang Saham dapat dikuasakan dengan memberikan kuasa secara elektronik 

kepada perorangan (individu lokal) atau BAE atau BK atau PE melalui eASY.KSEI selambat-

lambatnya pada tanggal 20 Mei 2022 pk. 12.00 

d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik wajib melakukan 

registrasi secara elektronik sebelum registrasi ditutup. Pemegang Saham yang terlambat atau 

gagal dalam proses registrasi secara elektronik dianggap tidak hadir dalam Rapat dan 

https://akses.ksei.co.id/
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kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. 

e. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif dan bermaksud 

untuk menghadiri Rapat secara elektronik hanya dapat memberikan kuasa atas kehadirannya 

kepada BAE dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web 

Perseroan. Surat Kuasa (asli) yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang 

Saham berikut dokumen pendukungnya wajib telah diterima oleh BAE paling lambat tanggal 

20 Mei 2022 selama jam kerja. Apabila melewati batas waktu tersebut maka BAE berhak 

menolak Formulir Surat Kuasa. 

 


