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PENGUMUMAN 

 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM 
 

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan 

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun buku 2021 serta 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (“Rapat”) di Jakarta, pada hari Rabu 

tanggal 29 Juni 2022. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (13) dan ayat (14b) Anggaran Dasar Perseroan jucto 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), 

pengumuman dan pemanggilan akan dilakukan melalui situs penyedia e-RUPS, situs web 

Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang 

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2022 pukul 

16.00 WIB. 

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi 

persyaratan sesuai Pasal 12ayat (7) dan POJK 15/2020, yang mana usul tersebut harus sudah 

diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu 

tanggal 07 Juni 2022 dan pemegang saham merupakan 1 (stau) pemegang saham atau lebih 

yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang 

sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut 

harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan 

mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan 

mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Informasi tambahan bagi Pemegang Saham 

Menyikapi Status Pandemi Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi 

tambahan sebagai berikut: 

1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan 

kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi peraturan yang berlaku. 

2. Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat hadir 

secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas 

Electronik General Meeting System KSEI (“eASY KSEI”) yang akan disediakan oleh 

KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme 

pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. 

3. Demi alasan keselamatan dan kesehatan, Pemegang saham yang menghadiri Rapat 

dibatasi sebanyak 20 orang, yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu 



dengan mengirimkan nama dan jumlah saham ke email Perseroan yakni Email: 

info@semacom-integrated.com paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, 

dan melalui email tersebut Perseroan akan mengkonfirmasi kepada Pemegang Saham terkait 

kuota pemegang saham masih tersedia atau tidak. 

4. Pemegang saham yang hadir akan diminta untuk menandatangani pernyataan 

“Deklarasi Kesehatan”. Pemegang Saham wajib mematuhi prosedur kesehatan yang 

ditetapkan sesuai dengan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19. 

5. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan telah menerima 

vaksinasi Covid-19 sebanyak 2 kali. Apabila Pemegang Saham wajib membawa surat 

keterangan hasil negative dari pemeriksaan Swab Antigen yang masih berlaku (masa 

berlaku surat keterangan hasil Swab adalah 1x24 jam). 

6. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akanmenjalankan protocol 

kesehatan dan pencegahan virus covid-19 sesuai dengan protocol kesehatan yang 

ditetapkan Pemerintah, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. 
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