PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
Dengan ini diumumkan kepada pemegang saham PT Estika Tata Tiara Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
maka Pemanggilan untuk RUPSLB akan diumumkan melalui situs website www.easy.ksei.co.id, situs website idx.co.id
dan situs website ir.kibif.com pada tanggal 29 Desember 2020.
Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan, baik yang
sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/scriptless) atau diluar penitipan kolektif KSEI
(warkat/script) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Desember 2020
sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date).
Setiap usulan Pemegang Saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) akan
dimasukkan dalam acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 16 peraturan OJK
Nomor 15/POJK.04/2020 dan harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Surat Tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal Pemanggilan RUPSLB atau tanggal 29 Desember 2020.
Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID 19 dan juga untuk menciptakan
lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur tambahan sesuai dengan arahan Pemerintah
sebagai berikut ;
1. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang RUPSLB.
2. Demi kelancaran dan ketertiban RUPSLB, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta
dengan hormat untuk hadir 30 menit sebelum dimulainya RUPSLB dan Wajib Menggunakan Masker.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri RUPSLB diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang
ditetapkan sesuai dengan protokol Pemerintah, antara lain mengisi formulir pernyataan kesehatan dan melalui
thermal check yang disediakan oleh Perseroan dan/atau pengelola gedung sebelum memasuki gedung dan/atau
RUPSLB.
4. Perseroan tidak menyediakan Konsumsi Makanan dan Minuman dalam bentuk apapun serta Perseroan juga
tidak menyediakan Souvenir dalam bentuk apapun.
Jakarta, 14 Desember 2020
PT Estika Tata Tiara Tbk
Direksi Perseroan

