
 
 
 

RALAT DAN PANGGILAN ULANG 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk 
BERKEDUDUKAN DI KOTA TANGERANG 

(“PERSEROAN”) 
 
Direksi Perseroan dengan ini bermaksud untuk memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai perubahan 
informasi atas Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen 
Perseroan yang telah diumumkan sebelumnya dalam Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web KSEI dan Situs Web Perseroan 
pada tanggal 26 Oktober 2021 (“Panggilan Rapat”), mengenai perubahan pada tanggal penyelenggaraan dan mata acara Rapat 
Umum Pemegang Saham tersebut, sehingga untuk selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan 
diselenggarakan pada : 
 
Hari/ Tanggal :  Jumat, 17 Desember 2021 
Jam :  14:00 WIB 
Tempat :  Auditorium Lt 9 Mayapada Tower 2  
 Jl. Jend. Sudirman Kav.27. Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan 

 
Pemegang Saham juga dapat mengikuti jalannya Rapat dengan cara mengakses fasiltas Electronic General Meeting 
System KSEI (EASY KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. 
 
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan adalah sebagai berikut : 

 

1. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan. 
 

Penjelasan: 
Pada mata acara ini akan dibahas perubahan susunan pengurus Peseroan yaitu pengunduran diri Komisaris Perusahaan 
serta Penambahan Komisaris baru. 
 

2.  Persetujuan penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan 
Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 

 
Penjelasan: 
Penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 
2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia diperlukan untuk memperbarui informasi atau isian data 
Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI serta dalam Sistem Online Single 
Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). 

 
Bahwa untuk Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen sebagaimana telah diumumkan sebelumnya dalam 
”Panggilan Rapat” ditiadakan. 

 
Ketentuan Umum: 
 
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. 
 
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah namanya tercatat dalam 

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB (Recording date). 
 

3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:  
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau 
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. 

 

4. a. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) asli, menyerahkan salinan (fotocopi) KTP atau bukti jati diri lainnya baik yang diberi kuasa 
maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. 

b. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk membawa Salinan (fotocopy) Anggaran Dasar 
dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewa Komisaris terakhir. 

c. Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 
dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di 
bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. 

 
5. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus (COVID-19), Perseroan memfasilitasi 

penyelenggaran Rapat sebagai berikut:  
a) Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan memberikan pemberian kuasa secara 

elektronik dan non elektronik. Untuk pemberian kuasa secara elektronik wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan 
ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan. Aplikasi easy KSEI terdapat pada tautan https://akses.ksei.co.id/  

b) Selain pemberian kuasa secara elektronik, Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa di luar mekanisme eASY 
KSEI secara non eletronik. Untuk Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. 
Pemegang saham juga dapat menunjuk Pihak Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Ficomindo Buana Registrar 
sebagai kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa 
pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam 

https://akses.ksei.co.id/
https://akses.ksei.co.id/


 
pemungutan suara. Pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan yang dapat diisi 
dan dikirimkan dengan mekanisme sebagai berikut: 
i. Surat kuasa asli dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek 

Perseroan yakni PT Ficomindo Buana Registrar di Jl. Kyai Caringin No 2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kec, 
Gambir, Jakarta Pusat 10150 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 14 
Desember 2021; atau  

ii. Surat kuasa asli dapat disampaikan langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan pada saat pendaftaran 
kehadiran untuk Rapat.  

c) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara 
Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah 
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir ini.  

d) Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan 
Rapat, namun dengan tetap memperhatikan batasan yang mungkin diterapkan berdasarkan Protokol Pemerintah 
dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan aturan yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas 
setempat. 

e) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID19, Perseroan 
tidak menyediakan makanan dan minuman, dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham 
yang hadir dalam Rapat. 

 
6. Bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham telah tersedia di Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat 

sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Rapat dan tersedia di tempat diselanggarakan Rapat pada tanggal Rapat. 
 
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat 

untuk berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat di mulai. 
 

 
Tangerang, 25 November 2021 

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk 
Direksi Perseroan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


