
1 

 

 
 

PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk 
(“Perseroan”) 

 
P E M A N G G I L A N 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 
 
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk 

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan 

pada: 

 

Hari/Tanggal : Kamis/ 3 Juni 2021 

Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  

Tempat : Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City 

  Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia 

  

Mata Acara Rapat: 

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 
 
Penjelasan : 
Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan akan 
menyampaikan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan 
dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat sekaligus 
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) 
kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan 
selama tahun buku 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan 
Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 11 ayat (4) huruf a dan huruf b serta 
ayat (5) jo. Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. 
 

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020. 
 
Penjelasan : 
Penggunaan laba bersih perseroan akan diusulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan 
Pasal 71 UUPT jo. Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan. 
 

3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perseroan. 
 
Penjelasan : 
Dewan Komisaris Perseroan akan merekomendasikan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian 
kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan 
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan memperhatikan saran dan 
pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2021, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap 
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 
 
Penjelasan : 
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik masih dalam proses oleh Dewan 
Komisaris Perseroan, maka Direksi Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada 
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk 
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 
Desember 2021, sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 
 

Catatan: 

1 Pemanggilan Rapat Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada masing-masing 
Pemegang Saham Perseroan.  

2 Bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan 
http://www.emtek.co.id/release. 

3 Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat dan mengeluarkan suara 
dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham (”DPS”) Perseroan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.  

4 Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa 
dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya kepada 
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. 

5 Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya 
yang terakhir dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir yang 
masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. 

6 Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (“KSEI”) atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau 
KTUR kepada petugas pendaftaran. 

7 Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya. 
Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa: 

a. Surat kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY 
KSEI) pada situs web https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari 
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat 
yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum 
tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 2 Juni 2021 pukul 12.o0 WIB; atau, 

b. Surat kuasa konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah, atau menurut contoh 
formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan  http://www.emtek.co.id/release, 
dengan ketentuan: 
(i) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku 

kuasa dari Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan 
dalam pemungutan suara;  

(ii) Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasa harus 
dilegalisasi oleh notaris publik atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar/Perwakilan 
Republik Indonesia setempat; 

(iii)  Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotocopy KTP atau 
tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT 
Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), yang beralamat di 
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: +6221 
2525666, Faksimili: +6221 2525028, Email: rsrbae@registra.co.id, paling lambat tanggal 28 
Mei 2021 pukul 16.00 WIB.  

8 Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon 
dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.00 WIB. Bagi Pemegang Saham atau kuasa 
Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat dibuka akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak 
dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.  
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Catatan Tambahan: 

 

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 

1 Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan 
menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk 
mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama 
penyelenggaraan Rapat.  

2 Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek 

Perseroan. 

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan 
kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili 
Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen 
yang ditunjuk oleh Perseroan adalah BAE Perseroan, PT Raya Saham Registra, melalui 
fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI). 

3 Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, 
maka akan diberlakukan protokol keamanan dan kesehatan yang sangat ketat dalam rangka 
penanganan COVID-19, sebagai berikut: 

a. Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR 
(negatif) COVID-19 dengan tanggal pengambilan sampel 14 (empat belas) hari sebelum Rapat.  
Surat Keterangan Uji Tes yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik;  

b. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan 
selama Rapat berlangsung; 

c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang akan dilakukan oleh Perseroan 
maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;  

d. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi 
kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web 
Perseroan http://www.emtek.co.id/release; dan 

e. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen 
gedung tempat penyelenggaraan Rapat. 
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Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-
19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, souvenir dan Laporan Tahunan 
dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. 

Perseroan akan mengumumkan kembali, apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan 
informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian 
untuk mencegah penyebaran COVID-19. 

Jakarta, 11 Mei 2021 
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 

Direksi  

http://www.emtek.co.id/release

