
SURAT PERNYATAAN  

PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN 
 

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini : 

 

Nama(1) : _________________________________________________________ 

   

No KTP/Passport : _________________________________________________________ 

   

Alamat : _________________________________________________________ 
 
 

 

Dalam hal ini bertindak selaku pemilik (2) 
________________________________________________________________________  (3) (4) 
Berdomisili di _______________ (5) sebagai pemilik dari ______________________________ (6) 
Saham Pada PT Tunas Ridean Tbk ("Perseroan"),dengan ini menyatakan bahwa saya/kami (7) adalah 

Pemegang Saham Independent(8) Perseroan. 
 
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, maka saya/kami (7)bersedia dikenakan 

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. 

 
Tanggal: _______________ 

 

 
 
 
[materai Rp10.000] 

 
 
 
Nama Pemegang Saham Independen: _______________ 

 

 

 
Petunjuk: 

1. Diisi dengan nama, bukti nomor identitas, dan alamat pihak yang menandatangani Surat Kuasa, 

bertindak atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama lembaga atau perusahaan. 

2. Bagi Pemegang Saham Perorangan, silang “bertindak sebagai pemilik/dalam kedudukan sebagai” 

dan mengabaikan instruksi No. (3), No. (4) dan No. (5). Untuk Pemegang Saham Institusional, 

silang "bertindak sebagai pemilik". 

3. Nyatakan kedudukan tanda di bawah ini. 

4. Sebutkan nama perusahaan atau lembaga Pemegang Saham. 

5. Sebutkan tempat kedudukan perusahaan atau lembaga tersebut. 

6. Sebutkan seluruh jumlah saham yang dimiliki. 

7. Coret yang tidak perlu.  

8. Berdasarkan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham 

Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi. 

sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, dewan 

komisaris, pemegang saham utama dan anggota pengendali; atau (b) bukan merupakan afiliasi dari 

anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama dan anggota pengendali. 

 



 
Catatan: 

Surat Pernyataan Tentang Pemegang Saham Independen yang telah diisi dengan lengkap dan 

ditandatangani secara lengkap, atau fotokopinya, wajib disampaikan dan diterima oleh Sekretaris 

Perusahaan (Dewi Yunita) dengan cara disampaikan langsung atau melalui fax atau email paling lambat 

pukul 16.00 Indonesia Bagian Barat pada hari Senin 11 Juli 2022 dengan alamat sebagai berikut: 

 

PT Tunas Ridean Tbk 

Jl. Raya Pasar Minggu No.7, Jakarta 12740 

Indonesia 

 

Kepada:  Dewi Yunita-Corporate Secretay 

Phone: (+62-21) 794 4788 

Fax: (+62-21) 799 5621 

Email: dewi.yunita@tunasgroup.com 

 

Pernyataan asli mengenai Pemegang Saham Independen yang telah diisi lengkap dan ditandatangani 

dengan lengkap harus disampaikan kepada Perseroan pada saat pendaftaran sebelum memasuki ruang 

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Ridean Tbk. 

 


