
SURAT KUASA 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

 PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk  

("Perseroan") 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
 
Nama  :     ........................................................................................……………………………... 

Pemegang NIK     :     ..……………………………………………………………………………………………… 

Pekerjaan  :     ……………………………………………………………………………………………….. 

Alamat  :     ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….
       

 
Selaku pemegang saham biasa Perseroan, sebanyak  .………………................... (………...………………… 
..............................................................................................) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 200,- 
(dua ratus rupiah) per saham, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan/atau dalam kedudukan saya 
tersebut di atas, dengan ini menunjuk dan memberi kuasa penuh tanpa hak substitusi kepada: 
 
Nama  :     ................................................................................................………………………. 

Pemegang NIK     :     ...…………………………………………………………………………………………….. 

Pekerjaan  : ………………………………………………………………………………….…………… 

Alamat  : …………………………………………………………………………………………….... 

   …………………………………………………………………………………………….... 
 

------------------------------------------------------------  K H U S U S  ------------------------------------------------------------- 
 

Untuk menghadiri, mengajukan pertanyaan, menandatangani dokumen dan mengeluarkan suara dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di Jakarta, Plaza Sinar Mas 
Land, Menara II, Lantai 39, Ruang Danamas, Jalan MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, pada hari 
Selasa, tanggal 15 Juni 2021 pk 10.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), dengan mata acara rapat sebagai 
berikut : 
 

 

No. 

 

Mata Acara Rapat  

Keputusan* 

Setuju Tidak 

Setuju 

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2020; 

  

2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan serta pengesahan  
laporan  tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan 
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020;  

  

3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 

  

4.  Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan 
serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 
menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi 
Perseroan; 

  

5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian 
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan 
Publik Independen tersebut serta persyaratan yang lain terkait penunjukannya; 

  

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum  Obligasi 
Perseroan; dan 

  

7. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam 
rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau 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 
berkaitan satu sama lain maupun tidak. 

  

 

*  Berilah tanda     pada kotak yang tersedia untuk "Setuju" atau "Tidak Setuju" 



Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SMART Tbk 

 
 
 
 
 
Surat Kuasa ini diberlakukan dengan beberapa syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
1. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang disebut di atas. 
2. Surat Kuasa ini tidak dapat diubah, dibatalkan atau ditarik kembali dengan alasan apapun juga. 
3. Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan tidak akan mengajukan suatu 

keberatan dan/atau sanggahan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan 
yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum; 
karenanya Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan 
mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi 
Kuasa berdasarkan surat kuasa ini. 

4. Surat Kuasa ini dibuat dan ditanda-tangani dengan sebenarnya serta dipergunakan sebagaimana 
mestinya sesuai dengan kepentingannya. 

 
 
           Jakarta, ………………………………..   
 Penerima  Kuasa         Pemberi Kuasa 
                  
 
 
                       Meterai 
                   Rp. 10.000,--  
 
 
 
   (_____________________________)                 (________________________________) 
 
Catatan : 

 Harap diisi dengan huruf cetak 

 Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harap menyertakan fotocopy anggaran dasar dan perubahan 
terakhir 

 Untuk informasi mengenai Penerima Kuasa Independen, harap menghubungi bagian Hukum Perseroan 
(Telepon: +62-21-50338899, Email: investor@smart-tbk.com)  
 

mailto:investor@smart-tbk.com

