SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TUNAS RIDEAN TBK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Alamat

:

No. KTP/Paspor

:

selaku pemilik/pemegang ______________ saham PT Tunas Ridean Tbk (“Perseroan”) yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi
Kuasa”, dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:
Nama

:

Alamat

:

No. KTP/Paspor

:

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”.)
KHUSUS
Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir dan menyampaikan suara selaku Pemegang
Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Ridean Tbk,yang diselenggarakan pada
tanggal 12 Juli 2022 dan/atau tanggal lainnya dengan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku
(“Rapat”).
Penerima kuasa wajib menyampaikan suara untuk setiap mata acara rapat dari Pemberi Kuasa (selaku Pemegang
Saham) untuk mata acara Rapat dibawah ini:

No

1

Mata Acara Rapat

Persetujuan atas Rencana Go Private, yang meliputi:
(a). Pengesahan atas penunjukan Penilai Independen dan
persetujuan atas hasil penilaian yang telah dilakukan oleh
Penilai Independen;
(b). Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan
terbuka menjadi perusahaan tertutup;
(c). Persetujuan atas pelaksanaan pembelian kembali (buyback)
saham Perseroan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana
Go Private;
(d). Persetujuan atas penghapusan pencatatan (delisting) saham
Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; dan
(e). Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam
pelaksanaan Rencana Go Private.

Mohon Diisi dengan tanda (√)
Sesuai dengan pilihan anda (√)
SETUJU
TIDAK
ABSTAIN
SETUJU

2

Bergantung pada persetujuan atas Agenda Pertama, persetujuan
atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka
menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang
diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan.

Penerima Kuasa wajib menyampaikan keputusan terhadap mata acara Rapat sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa
selaku Pemegang Saham,pada saat Rapat.
Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan menegaskan bahwa suara yang disampaikan berdasarkan surat kuasa
ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti sebagaimana diperlukan.
Surat Kuasa dengan ini tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia

Ditandatangani di ____________ tanggal ________________.
Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Materai Rp 10.000

____________________

________________

