SURAT KUASA
(Pemegang Saham individu)
Yang bertandatangan di bawah ini ("Pemberi Kuasa"):
Nama
Alamat
:
No. KTP/Paspor
[E-mail/Telepon

:
:
:]

dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan") dengan jumlah
saham sebanyak [masukkan jumlah saham] saham, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada
pihak-pihak berikut ini
1. Nama
: Ni Putu Erawati, SP
No. KTP
: 3671126111710001
Alamat Email
: putuerawati@yahoo.com
Pekerjaan : Pegawai Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra
dan/atau
2. Nama
: Rosi Eka Setianingsih
Alamat
: 3216026110680003
Alamat Email
: rosi@registra.co.id
Pekerjaan : Pegawai Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra
selanjutnya disebut "Penerima Kuasa",
----------------------------------------------- KHUSUS ----------------------------------------------untuk, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir dan memberikan suara
selaku pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan
yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2020 ("RUPS Tahunan 2020"), atau setiap RUPS lainnya
yang merupakan penundaan atau pengulangan dari RUPS Tahunan 2020, dan setiap RUPS kedua atau
RUPS ketiga dari RUPS Tahunan 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
(a)

kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa adalah untuk mewakili seluruh jumlah saham
Pemberi Kuasa sebagai pemegang saham di Perseroan sebagaimana tersebut di atas; dan

(b)

suara yang diberikan untuk setiap mata acara pada RUPS Tahunan 2020 terkait adalah sebagai
berikut dan Penerima Kuasa wajib menyampaikan suara sesuai dengan suara yang disampaikan
oleh Pemberi Kuasa selaku pemegang saham pada setiap mata acara RUPS Tahunan 2020:

No.

MATA ACARA RAPAT

Mohon diisi dengan tanda [
sesuai pilihan
SETUJU

1

Persetujuan
Laporan
pengesahan Laporan
Komisaris Perseroan,
Keuangan Konsolidasian
2019

2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku
2019

3

Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit
terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020

4

(a) Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan

TIDAK
SETUJU

]

ABSTAIN

Tahunan
2019, termasuk
Tugas Pengawasan Dewan
serta pengesahan Laporan
Perseroan untuk tahun buku

(b) Penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta
penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan

Dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut, Penerima Kuasa juga diberikan kuasa dan wewenang untuk
menghadap pihak-pihak terkait lainnya seperti Perseroan maupun Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni
PT Raya Saham Registra, guna memberikan penjelasan-penjelasan, menunjukkan atau memberikan asli
dari surat kuasa ini, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa
sehubungan dengan maksud pemberian kuasa ini.
Pemberi Kuasa akan menyetujui dan menerima semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima
Kuasa berdasarkan surat kuasa ini, dan akan membebaskan Penerima Kuasa dan Perseroan dari semua
tanggung jawab dan tuntutan, sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa adalah sesuai
dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam surat kuasa ini.
Surat kuasa ini diatur berdasarkan hukum Indonesia.

Surat kuasa ini tidak dapat ditarik kembali, dan oleh karenanya Pemberi Kuasa mengesampingkan
ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa ini sampai dengan terpenuhinya
maksud dan tujuan dari pemberian surat kuasa ini.

[*] 2020
Pemberi Kuasa

[meterai Rp 6.000]
______________________
[*]
Penerima Kuasa

______________________
[*]

______________________
[*]

