SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
(Badan hukum atau individu)
Alamat
(Sesuai dokumen perizinan
anggaran dasar/kartu identitas)

:

:
atau

No. kartu identitas penduduk
(Apabila individu)

:

Jumlah saham yang dimiliki

:

saham

selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”.
Dengan ini memberikan kuasa kepada petugas PT Datindo Entrycom, sebagai berikut:
Nama

: Abdul Latif

Alamat

: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120

No. kartu identitas

: 3174100706920001

selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”.
----------------------------------------------------- KHUSUS ------------------------------------------------------Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta mewakili Pemberi Kuasa untuk
menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang tertulis di atas dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Saratoga Investama Sedaya
Tbk. (“Perseroan”), yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 di
tempat yang telah ditentukan atau akan ditentukan kemudian, atau tanggal lain yang akan
ditentukan kemudian (jika ada perubahan) (“Rapat”), termasuk mewakili Pemberi Kuasa
dalam menghadiri dan memberikan suara dalam rapat(-rapat) berikutnya jika kuorum pada
rapat(-rapat) sebelumnya terkait dengan Rapat tidak tercapai.
Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa diberi wewenang memberikan keteranganketerangan, menghadap pihak-pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani suratsurat, memberikan suara dan mengambil keputusan dalam Rapat, singkatnya melakukan
segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan untuk melaksanakan kuasa ini,
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan.
Sehubungan dengan mata acara Rapat Perseroan, berikut tabel instruksi pengambilan
keputusan dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk diberikan pada saat Rapat:
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Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

No.

Mata Acara

1.

Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun
buku 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2021.

Setuju

Pertanyaan:

2.

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba
bersih Perseroan tahun buku 2021.
Pertanyaan:

3.

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2022.
Pertanyaan:

4.

Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan
tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2022.
Pertanyaan:

5.

Persetujuan atas pengangkatan kembali seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.
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Pilihan
Tidak
Setuju

Abstain

Pertanyaan:

6.

Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program
Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive
Program) Perseroan.
Pertanyaan:

Catatan: Mata Acara Rapat Keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan
keputusan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

No.

Mata Acara

1.

Persetujuan atas rencana pembelian kembali
saham Perseroan.

Setuju

Pilihan
Tidak
Setuju

Abstain

Pertanyaan:

2.

Persetujuan atas penggunaan saham treasuri
Perseroan untuk Program Insentif Jangka
Panjang (Long Term Incentive Program)
Perseroan.
Pertanyaan:

Pemberi Kuasa dengan ini meratifikasi segala tindakan dan pernyataan yang dibuat oleh
Penerima Kuasa, termasuk seluruh akibat hukumnya dengan ketentuan bahwa sepanjang
melakukan tindakan tersebut, Penerima Kuasa tunduk pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa ini dan tidak dapat ditarik kembali
serta tidak akan berakhir dalam hal apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal
yang disebutkan dalam Pasal 1813 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau
karena alasan lainnya.
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Surat Kuasa ini diatur dan dibuat berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Surat Kuasa ini ditandatangani pada tanggal _____________________________ 2022.

Demikian Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, agar dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
PEMBERI KUASA,

PENERIMA KUASA,

(Materai Rp10000)

_______________________________
Nama:

_____________________________
Nama: Abdul Latif
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