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SURAT KUASA 
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat“)  

PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk (“Perseroan”) 

PADA HARI JUM’AT TANGGAL 26 FEBRUARI 2021 

Saya/Kami(1)  ,                                                          ,bertempat  tinggal  di                       
                                                                                                , 
selaku pemegang saham terdaftar Perseroan dengan ini menunjuk Ibu Sarah Phebryanti, dengan nomor 
KTP 3578095502910003, atau   (2) sebagai kuasa Saya/Kami (“Penerima 
Kuasa”) untuk menghadiri dan memberikan suara atas jumlah saham yang tersebut di bawah ini pada 
Rapat dengan mata acara seperti di bawah ini, yang akan diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 26 
Februari 2021 dan yang akan diselenggarakan selanjutnya. 

Saya/Kami memberi kuasa untuk memberikan suara sebagai berikut: (3) 
 

Mata Acara Rapat Menyetujui Menolak Abstain 

Pengakhiran dan pengangkatan anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi Perseroan 

   

 
 
Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk 
menghadiri dan memberikan suara seperti tersebut diatas pada Rapat Perseroan yang akan 
diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga) sehubungan dengan mata acara tersebut diatas, 
selama saya /kami terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan. 

  saham(4) 
 
 
 

 
 
 
Tanda tangan  Tanggal    



 

 Petunjuk: 
 

(1) Tulislah nama dan alamat dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan sebagaimana Tercatat 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan 
pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. 

(2) Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa yang ditunjuk dalam huruf besar pada tempat yang telah 
disediakan, apabila anda akan menunjuk Penerima Kuasa yang berbeda dari yang telah ada. Anggota 
Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa dalam 
Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara. 

(3) Berilah tanda (X) pada kotak yang telah disediakan apabila anda berniat untuk memberikan suara. 
Jika anda tidak memberikan tanda, maka Penerima Kuasa dianggap telah diberi kuasa dan wewenang 
untuk menyetujui atas setiap usulan yang diajukan dalam Rapat dan setiap penundaannya. Setiap 
suara yang diberikan tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap anda sebagai 
Pemegang Saham. 

(4) Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan Surat Kuasa pada tempat yang telah disediakan 
sesuai dengan jumlah kepemilikan anda atas saham Perseroan. Apabila tidak menuliskan jumlah 
saham tersebut, Surat Kuasa ini akan dianggap diberikan untuk seluruh saham anda dalam Perseroan, 
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 
sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. 

 
 

 Catatan: 

a. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani oleh 
pihak yang berwenang mewakili badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
badan hukum tersebut. 

 
b. Surat Kuasa ini beserta Anggaran Dasar yang melandasi kewenangan penandatanganan Surat Kuasa 

ini harus dikirim dan diterima oleh Direksi melalui Divisi Corporate Secretary Perseroan, Equity 
Tower, SCBD Area, Lantai 19A, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, 
selambat- lambatnya pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021. 

 
c. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta dengan 

hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu 
tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang 
terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk 
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). 

 
d. Pengiriman dan pengembalian Surat Kuasa ini tidak akan membatasi anda sebagai Pemegang Saham 

terdaftar Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat bila dikehendaki. Dalam 
hal demikian suara yang akan diperhitungkan adalah suara yang anda keluarkan. 


