
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berkedudukan di Jakarta 

(“Perseroan”) 
 

PENGUMUMAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  

 
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat 

Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana 
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini disampaikan bahwa: 
 
1. Panggilan Rapat akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 melalui situs web Bursa Efek, situs web 

Perseroan, dan situs web eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 
 

2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah Para Pemegang 
Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 2 
Agustus 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

 

3. Setiap usulan Pemegang Saham, akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam  pasal 11 
ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 yakni dewan 
komisaris dan/atau seorang atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham 
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan usulan mata acara tersebut harus telah diterima 
oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat atau hari Selasa, tanggal 
27 Juli 2021.  Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus:  
a. Dilakukan dengan itikad baik;  
b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  
c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;  
d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;  
e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan  

 
 
Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham  

Dalam rangka mengurangi risiko penyebaran COVID-19 dan mengacu kepada ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020 
tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, 
Perseroan berencana akan menggunakan fasilitas elektronik (“e-RUPS”) dengan pembatasan kehadiran secara 
fisik.  
 
Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas KSEI (eASY-KSEI) 
yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses 
penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak 
tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat atau sampai dengan hari 
Selasa, tanggal 24 Agustus 2021.  
 
Demi alasan kesehatan dan keamanan, sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan 

protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan 

Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Jakarta, 19 Juli 2021 
PT TIRA AUSTENITE Tbk 

DIREKSI 

 


