SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini
Nama

:

Alamat

:

No. KTP

:

Jumlah Saham

:

yang merupakan pemegang saham PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (selanjutnya
Pemberi Kuasa).

Bersama ini memberikan kuasa kepada Petugas yang ditunjuk oleh PT Bima Registra
Nama
: Nadia
Alamat

: Jalan Bumi Raya VI, No. 9 RW/RT. 001/003
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur

No. KTP

: 3175077112910009

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.
------------------------------------------------- K H U S U S ------------------------------------------------Untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir dan menyampaikan suara selaku Pemegang
Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan oleh
Perusahaan

: PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Yang diselengarakan pada tanggal

: Kamis, 7 Januari 2021
Atau tanggal lain penggantinya sesuai dengan
peraturan
perundangan-undangan
yang
berlaku

Penerima Kuasa wajib menyampaikan suara untuk setiap mata acara Rapat dari Pemberi
Kuasa selaku Pemegang Saham sebagaimana dibawah ini :

Mohon diisi dengan tanda [ ]
sesuai pilihan
SETUJU
TIDAK
ABSTAIN
SETUJU

No.

MATA ACARA RAPAT

1

Pers etujua n a ta s renca na Pers eroa n untuk mel a kuka n
pena mba ha n moda l Pers eroa n denga n memberi ka n Ha k
Memes a n Efek Terl ebi h Da hul u (“HMETD”) kepa da pa ra
pemegang saham Perseroan mel a l ui m eka ni s m e p ena wa ra n
umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Oto ri ta s
Ja s a Keua nga n (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tenta ng
Pena mbahan Modal Perusahaan Terbuka Denga n Me m beri ka n
Ha k Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana tel a h di u ba h
ol eh Pera tura n OJK No. 14/POJK.04/2019 (“Pera tura n OJK
32/2015”).
Pers etujuan atas perubahan ketentuan Pa sal 4 Ang g a ra n D a s a r
Pers eroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD te rm a su k
peni ngka ta n moda l da s a r da n moda l di s etor s erta moda l
di tempatkan Perseroan.

2

Penerima kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku
Pemegang Saham, pada setiap mata acara Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Pemberi kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara Rapat
yang disampaikan berdasarkan surat kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat
digunakan sebagai bukti dimanakan diperlukan

……… (tempat) ………., ………… (tanggal) ……………….
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai Rp. 6.000,-

Nama :

Nadia

Mengetahui
PT Bima Registra
Biro Administrasi Efek

Lampiran
Lembar Pertanyaan

RUPS Luar Biasa
Nama Pemegang saham

:

Jumlah Kepemilikan Saham

:

Mata Acara

:

Pertanyaan

:

