Berkedudukan di Jakarta
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN PUBLIC EXPOSE
Direksi Perseroan dengan ini mengundang bapak/ibu (publik) untuk menghadiri Public Expose yang akan
diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal
Waktu
Tempat

Agenda

: Rabu, 26 Agustus 2020
: Pukul 14.00 WIB s/d selesai
: Ruang Seminar Perseroan
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
: Pemaparan Kinerja Perseroan pada tahun 2019 dan semester pertama tahun
2020

Pihak manajemen yang akan hadir dalam Public Expose adalah sebagai berikut:
Direksi :
1. Selo Winardi
2. Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
3. Soeseno Adi

: Direktur Utama
: Direktur
: Direktur

Sehubungan dengan himbauan Pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan akan
menerapkan protokol keamanan dan kesehatan selama public expose berlangsung, oleh karenanya bagi
peserta yang akan hadir wajib untuk mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut :
a. Peserta wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Public
Expose dan selama Public Expose berlangsung;
b. Peserta wajib mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan Peserta tidak
memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5˚C
c. Pada saat pendaftaran, Peserta wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah
ditandatangani, formulir deklarasi kesehatan akan disediakan Perseroan pada area Lobby
Perseroan;
d. Dalam rangka menerapkan kebijakan Physical Distancing, panitia akan mengarahkan Peserta ke
dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan;
e. Peserta wajib mengikuti arahan panitia Public Expose dalam menerapkan kebijakan Physical
Distancing selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Public Expose;
f. Perseroan berhak untuk :
1) Melarang Peserta untuk menghadiri Public Expose;
2) Meminta Peserta untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat
penyelenggaraan Public Expose; atau
3) Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan,
dalam hal Peserta :
- Suhu tubuhnya lebih dari 37,5˚C

-

Mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh dibawah
37,5˚C); atau
Berdasarkan deklarasi kesehatan yang bersangkutan termasuk orang yang beresiko
terinfeksi COVID-19

Materi Public Expose akan tersedia di situs web Bursa Efek dan situs Web Perseroan yaitu
www.tiraaustenite.com selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2020
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 07 Agustus 2020
PT TIRA AUSTENITE Tbk
DIREKSI

