TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT GLOBAL SUKSES SOLUSI TBK.
(“PERSEROAN”)

A.
1.

Rapat Umum Pemegang Saham
Satu orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris dapat meminta agar
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) denga mengajukan surat tercatat yang
disertai alasan kepada Direksi, dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

2.

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh
Direksi.

3.

Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat dari Pemegang
Saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum pengumuman RUPS dilakukan.

4.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS maupun usulan Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaran RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
a.

terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan;
dan

b.
5.

alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS
kepada Dewan Komisaris.

6.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan
Komisaris.

7.

Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman dilakukan.

8.

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman, dalam jangka waktu paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan
Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
a.

terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan;
dan

b.
9.

alasan tidak diselenggarakan RUPS.

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana poin 8 di atas, atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
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10.

Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
sebagaimana dimaksud poin 9 di atas wajib menyelenggarakan RUPS.

11.

Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan
oleh ketua pengadilan negeri, Pemegang Saham yang melakukan permintaan penyelenggaran RUPS
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan
sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua
pengadilan negeri.

12.

Prosedur penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

13.

Pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat informasi:
a.

penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham dan nama
Pemegang Saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika
Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan Pemegang Saham;

b.

menyampaikan nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan
dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika
RUPS dilaksanakan Pemegang Saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk
menyelenggarakan RUPS; atau

c.

penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika
Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkan.

B.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1.

RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan ditutup.

2.

Dalam RUPS Tahunan:
a.

Direksi mengajukan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, Laporan Tahunan tersebut sekurangkurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham
Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Diputuskan penggunaan laba Perseroan;

c.

Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk
melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d.

Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan;

e.

Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS
Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
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3.

Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalakan selama tahun buku yang lalu, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan.

C.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau
Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.

D.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
1.

2.

3.

RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
a.

tempat kedudukan Perseroan;

b.

tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

c.

ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegaitan usaha utama Perseroan;

d.

provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.

menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;

b.

melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan

c.

melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman RUPS.

4.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal.

5.

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

6.

Pengumuman RUPS memuat paling sedikit:
a.

ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

b.

ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;

c.

tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d.

tanggal pemanggilan RUPS.
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7.

Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

8.

Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:
a.

tanggal penyelenggaraan RUPS;

b.

waktu penyelenggaraan RUPS;

c.

tempat penyelenggaraan RUPS;

d.

ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e.

mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

f.

informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang
saham

sejak

tanggal

dilakukannya

pemanggilan

RUPS

sampai

dengan

RUPS

diselenggarakan; dan
g.
9.

informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
a.

wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua
diselenggarakan;

b.

dalam

pemanggilan

RUPS

kedua

harus

menyebutkan

RUPS

pertama

telah

diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
c.

RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

d.

dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana
ketentuan huruf c di atas, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud angka 2 di atas.

10. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
a.

pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh
OJK;

b.

permohonan harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
RUPS kedua dilangsungkan;

c.

permohonan paling sedikit memuat:
1)

ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;

2)

daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;

3)

daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan
kedua;

d.

4)

upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan

5)

besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari
OJK.

E.

Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan
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1.

Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan,
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk RUPS untuk
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf g huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan,
penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, dilakukan dengan
ketentuan:
a.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS.

b.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud huruf a di atas tidak tercapai,
maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua paling sedikit
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

c.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b di atas
tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.

d.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, dan c berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata
acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

2.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar
Perseroan,

yang

memerlukan

persetujuan

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan
ketentuan:
a.

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,
maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika
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disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS kedua;
c.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusdan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.

3.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan
utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berakitan satu sama lain
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
a.

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
kurang ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,
maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dan keputusan RUPS ekedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

c.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan suara
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan.

4.

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata
acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham
yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak
tersebut hadir atau diwakili;

b.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam
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RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
c.

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang haidr
dalam RUPS;

d.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c di
atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

5.

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri
RUPS.

6.

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri
dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara
elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
RUPS, melalui:
a.

e-RUPS;

b.

sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang
disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian
dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar
penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan,
dengan memperhatikan peraturan OJK.
7.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan RUPS.

8.

Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir sebagai berikut:
a.

untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham
yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS kedua; dan

b.

untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham
yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS ketiga.

9.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
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10. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham yang
berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud angka 7;
11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku
kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak
dihitung dalam pemungutan suara
12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak
ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang Bersama-sama mewakili
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
13. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara.
14. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau
blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.
15. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan angka 1 sampai
dengan angka 4 di atas.
16. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai
diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus
dianggap ditolak.
17. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham
Independen;

b.

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

c.

dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

d.

keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen yang hadir dalam RUPS;

e.

dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan
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hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perusahaan Terbuka; dan
f.

keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang
mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) seperti tercantum dalam Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
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