SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama/Perusahaan
Alamat
No. Identitas

:
:
:

selaku pemegang/pemilik yang sah atas
lembar saham dengan hak
suara di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (“Perseroan”), selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”.
Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada:
1.

Nama
Alamat
No. Identitas
Alamat email
Jabatan

:
:
:
:
:

Gerardus Peu Apelabi
Jl. Abadi Pondok Ranji RT 003 RW 004
3674030604700002
gerardus@bsrindonesia.com
Account Officer

selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”, untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
------------------------------------------------------------KHUSUS-------------------------------------------------------------Mewakili Pemberi Kuasa atas seluruh saham dengan hak suara sah yang dimilikinya dalam
Perseroan sebagaimana jumlah saham yang tertulis di atas, untuk menghadiri dan/atau
memberikan/mengeluarkan suara, termasuk mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat
pada Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari
Jumat tanggal 25 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB s/d selesai (“Rapat”).
Surat Kuasa ini dapat berlaku untuk rapat kedua atau rapat ketiga jika Rapat tidak mencapai kourum
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pemberi Kuasa dapat mencantumkan pilihan suara pada
mata acara rapat.
Untuk itu, Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa agar memberikan suara pada
mata acara Rapat sebagai berikut:
No.

Mata Acara Rapat

1.

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
melakukan kerjasama optimalisasi fasilitas
produksi Hot Strip Mill#2 dengan cara
penambahan penyertaan modal berupa aktiva
tetap Perseroan kepada PT Krakatau Posco.

Setuju

Tidak
Setuju

Abstain

Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasa ini secara tertulis sewaktu-waktu, dan Pemberi Kuasa
dapat juga menarik kuasa dengan kehadiran Pemberi Kuasa secara elektronik dalam Rapat. Namun
apabila hal itu terjadi, Pemberi Kuasa wajib memberikan pemberitahuan kepada Perseroan secara
tertulis 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, dengan ini menyatakan tidak akan
mengajukan suatu keberatan dan/atau menolak segala sesuatu, dalam bentuk apapun juga,
sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat
Kuasa ini, dan jika terdapat konsekuensi hukum yang timbul atas tindakan tersebut, karenanya
Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, menyatakan menerima dan mengesahkan
semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
berdasarkan Surat Kuasa ini.
Penerima Kuasa mempunyai kuasa dan wewenang untuk melakukan segala tindakan yang dianggap
perlu termasuk menandatangani setiap dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusankeputusan yang secara sah ditetapkan dalam Rapat.
Surat Kuasa ini dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku efektif sejak
tanggal Surat Kuasa ini sampai dengan dicabutnya kuasa oleh Pemberi Kuasa secara tertulis, atau
sampai terpenuhinya pelaksanaan kuasa oleh Penerima Kuasa dalam Rapat, sebagaimana diatur
dalam Surat Kuasa ini, mana yang lebih dahulu terjadi.

Jakarta,

2022

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa
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Gerardus

