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PT Petrosea Tbk 
Berkedudukan di Tangerang Selatan 

(“Perseroan”) 
 

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

 
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: 

 
Hari/ tanggal     : Senin, 13 April 2020 
Waktu               : 10.00 – selesai  
Tempat : Gedung The Tribrata 

    Ruang Opus Ballroom 3 & 4 Lantai 1  
     Jl. Darmawangsa III No. 2 
    Pulo, Kebayoran Baru 
     Jakarta Selatan 12160 
 
Mata Acara  Rapat adalah sebagai berikut:  

1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas 
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 (“Tahun Buku 2019”). 
 

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 66 sampai dengan pasal 69, pasal 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan pasal 19 anggaran dasar Perseroan, laporan tahunan Perseroan, laporan 

pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus 
mendapatkan persetujuan Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat. 
 

2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan 
laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 
 

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 68 dan pasal 69 UUPT, pasal 19 anggaran dasar Perseroan, laporan 

keuangan yang memuat laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi & penghasilan komprehensif 
lain konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 harus mendapatkan pengesahan 
dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat. 

1.  
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019. 

 

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 70 dan pasal 71 UUPT, pasal 19 dan pasal 24 anggaran dasar 

Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 (apabila ada) 
harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam 
Rapat. 
 

4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020. 
 

Penjelasan: Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa 

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan pasal 19 anggaran dasar Perseroan, 
penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 
buku yang berakhir 31 Desember 2020 ditetapkan dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata 
acara tersebut dalam Rapat. 
 

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 
 

Penjelasan: Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau 

Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan pasal 11 dan pasal 14 
anggaran dasar Perseroan. 

 
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020. 

 

Penjelasan: Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

Perseroan sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 dan pasal 113 UUPT, pasal 11 ayat 13 dan pasal 14 ayat 8 anggaran 
dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara 
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tersebut dalam Rapat. 
 

Catatan: 

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan iklan 
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. 

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: 
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, hanyalah para 

pemegang saham Perseroan yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) di 
Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), PT Datindo Entrycom pada tanggal 19 Maret 2020 selambat-
lambatnya pukul 16.15 WIB. 

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang saham yang 
nama-namanya tercatat dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 16.15 WIB. 

3. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, PT Datindo 
Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telephone: 021-3508077, faksimili: 021-3508078, u.p. Data 
Management Department paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni Jumat, 10 April 
2020. 

4. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs website Perseroan 
www.petrosea.com, para pemegang saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara 
Rapat tersebut melalui email pada butir 3 diatas, dan pertanyaannya akan disampaikan didalam Rapat oleh 
penerima kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan 
tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat. 

5. Notaris dibantu dengan BAE, 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 butir 3 diatas. 

6. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada 
penyelenggaraan Rapat.  

7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan 
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran 
Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. 

8. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar 
membawa fotokopi dari anggaran dasar serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus 
terakhir yang sah. 

9. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat 
(KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. 

10. Untuk memastikan pengaturan dan tertibnya jalannya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta 
dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 

11. Terkait dengan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan 
penyebaran virus COVID-19, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs website Perseroan 
www.petrosea.com yang dapat diisi dan mengirimkan scan copy melalui email corporate.secretary@petrosea.com 
dan DM@datindo.com.  

12. Kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi 
penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan mengumumkan kembali bila ada informasi mengenai tata cara 
pelaksanaan rapat dan prosedur lainnya.  

 
Tangerang Selatan, 20 Maret 2020 

Direksi 
PT Petrosea Tbk 
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