
SURAT  KUASA 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2020 

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (“Perseroan”) 

Tanggal 12 Agustus 2020 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

 

Nama Pemegang Saham :  

Alamat   : 

 

No. KTP/Paspor  : 

Alamat e-mail   : 

(fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku terlampir) 

 

selaku pemilik ____________ lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 

Perseroan pada tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut ”Pemberi Kuasa”, dengan ini memberi 

kuasa kepada : 
 

Nama  : 

Alamat  : 

 

No. KTP/Paspor : 

(fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku terlampir) 
 

selanjutnya disebut “Penerima Kuasa” 

 

KHUSUS 

 

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai 

pemegang saham Perseroan tersebut diatas, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham 

Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang diselenggarakan di Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt.22, 

Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78, Jakarta 12910, pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, serta ikut  

mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan agenda RUPST.  

 

Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

a. Bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan 

tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan, yang mana pemberitahuan tersebut harus 

diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 5 Agustus 2020, karena Direksi Perseroan berhak 

menyimpulkan bahwa Surat Kuasa ini masih berlaku sampai dengan tanggal RUPST 

diselenggarakan; 



b. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan 

mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi 

Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini. 

c. Terkait dengan Surat Kuasa ini Pemberi Kuasa menyatakan dan menjamin bahwa Penerima 

Kuasa adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menerima kuasa untuk melaksanakan 

tindakan hukum sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa ini, tidak ada pihak lain mana pun yang 

memiliki hak untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum 

sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa ini. 

 

 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal _____/____/______  

   

Pemberi Kuasa     Penerima Kuasa 

 

 

Meterai Rp.6.000,- 

 

_________________________                _________________________ 

 

catatan: 

1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi materai Rp.6.000,- dan sebagai tandatangan Pemberi Kuasa 

harus dibubuhkan diatas materai tersebut yang diberi tanggal; 

2. Pemegang Saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam RUPST oleh 

seorang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing 

perusahaan yang berstatus Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian; 

3. Surat Kuasa atas Pemegang Saham berbentuk perusahaan wajib dicetak di atas kop surat 

perusahaan; 

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak 

meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada 

waktu Rapat dilaksanakan; 

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, maka anggota 

Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa 

dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung 

dalam pemungutan suara. 

 

***** 


