
 

 

 

 

 

 

 

 

P E M A N G G I L A N 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk 

 
Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 21 Januari 2020 
Waktu   : 10.00 WIB-selesai  
Tempat  : Menara Kadin Lantai 29  
    Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia 
 

Agenda RUPS Luar Biasa : 

1. Persetujuan untuk menerima pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang 
telah diterima (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini 
serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari 
Kreditur dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan non-bank dan/atau pihak ketiga lainnya 
baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk tetapi tidak terbatas oleh PT QNB Indonesia Tbk 
(seluruhnya selanjutnya disebut sebagai “Kreditur”), serta persetujuan atas penerbitan 
obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) 
maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) 
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur. 
Penjelasan:  
Agenda RUPSLB ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan yang diperlukan 
untuk menjalankan rencana usahanya di tahun 2021 dan seterusnya. 

 
2. Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan jaminan kebendaan, 

sebagian, sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan 
Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas 
sebagian atau seluruh rekening bank yang dimiliki Perseroan dan/atau anak perusahaan 
Perseroan; (ii) fidusia atas asuransi Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan (iii) 
jaminan atau agunan atau jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau aset Perseroan 
dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik 
berwujud maupun tidak berwujud, untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban Perseroan 
dan/atau anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan pembiayaan, pinjaman, pendanaan, 
kredit dan/atau fasilitas yang telah diberikan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan 
diberikan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) kepada Perseroan 
dan/atau anak perusahaan Perseroan oleh satu atau lebih Kreditur, maupun sehubungan dengan 
obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) 



 

 

 

 

 

 

 

 

maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) 
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur. 
Penjelasan : 
Agenda RUPSLB ini dilakukan sebagai bentuk jaminan terhadap pendanaan yang disebutkan pada 
agenda pertama RUPSLB. 

 
3. Persetujuan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dan persetujuan 

perubahan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 
Direksi. 
Penjelasan : 
Perubahan Pasal 4 mengenai modal ditempatkan dan disetor terkait dengan rencana aksi korporasi 
dan Perubahan Pasal 15 mengenai tugas, tanggung jawab serta wewenang direksi perlu dilakukan 
untuk memperkuat pengawasan dan kontrol. 
 

4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme 
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) serta 
memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan 
yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD. 
Penjelasan :  
Untuk membiayai pendanaan investasi dan modal kerja serta untuk memperkuat struktur 
permodalan Perseroan maka perseroan berencana melakukan aksi korporasi dengan Penambahan 
Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.  
 

5. Persetujuan pergantian Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexian 
International) dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan 
keuangan Perseroan tahun buku 2020. 
Penjelasan :  
Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui perubahan KAP untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perubahan tersebut di karenakan Perseroan 
akan menunjuk KAP baru dengan Posisi empat besar dalam peringkat KAP Indonesia. Hal tersebut 
dilakukan perseroan demi meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bagi investor. 

 
Catatan : 

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Direksi 
Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan. 
Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs website www.easy.ksei.co.id, situs website idx.co.id dan 
situs website kibif.com 

2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah para pemegang saham (atau kuasanya/orang yang 
ditunjuk) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Desember 
2020 pukul 16.00 WIB. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau 
Kustodian untuk mendapat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan KSEI. 

4. Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 yang  
dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) atau fotocopy KTP 
atau bukti jatidiri lainnya yang masih berlaku. 

5. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk 
menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham (“SKS”) dan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti 
identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi 
Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan 
perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya 
dimasukan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Efek Indonesia (“KSEI”) diwajibkan membawa 
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (sekanjutnya disebut “KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek 
atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti 
jati diri lainnya. 

6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa 
atau surat penunjukan dengan ketentuan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Karyawan 
Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku 
kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  

7. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang 
dibagikan sebelum para Pemegang saham memasuki ruang Rapat. 

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta 
dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. 

9. Untuk alasan kesehatan dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak 
menyediakan Konsumsi Makanan dan Minuman dalam bentuk apapun dan Perseroan juga tidak 
menyediakan Souvenir dalam bentuk apapun. 

 
 

Jakarta, 29 Desember 2020 
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk 

Direksi 

  


