SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
Berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”)
Tanggal 21 Desember 2020
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Pemegang Saham
Alamat/berkedudukan di

Dalam hal ini diwakili oleh*
Nama
Alamat
Selaku

: ………………………………………………………………………………………………….
(Nama pemegang saham harus ditulis lengkap dengan huruf cetak)
: ………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(Alamat harus ditulis lengkap dengan huruf cetak)
:
: ………………………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………..………tersebut diatas

*diisi jika pemegang saham berbentuk badan hukum

adalah pemilik/pemegang
saham dalam Perseroan.
selanjutnya disebut “PEMBERI KUASA”
Dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama

: ………………………………………………………………………………………………….
(Nama penerima kuasa harus ditulis lengkap dengan huruf cetak)
No. KTP
: …………………………………………………………………………………………………
No. Paspor*
: ……………………………………………. diterbitkan tanggal ……..……………………..…
Dikeluarkan oleh Negara ……………………………………………………...……………….
*diisi jika penerima kuasa adalah warga negara asing
Alamat
: ………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(Alamat harus ditulis lengkap dengan huruf cetak)
selanjutnya disebut “PENERIMA KUASA”

-------------------------------------------------------K H U S U S-----------------------------------------------------------untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan seluruh dan setiap perbuatan berikut ini :
1. Menghadiri, ikut membicarakan, termasuk menandatangani daftar hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan sesuai dengan pemanggilan Rapat dengan rincian sebagai berikut:
Hari / Tanggal : Senin, 21 Desember 2020
Waktu
: Pukul 10.00 WIB
Tempat
: PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Garden Shopping Arcade Blok Beaufort No. 8 BA
Jalan Tanjung Duren Kavling 5-9, RT 07 / RW 08,
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Atau tempat dan/ atau waktu lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki Pemberi Kuasa dalam Perseroan yaitu
sebanyak
…………………………………………
(………………………………………………………………………………………..) saham dalam Rapat sesuai dengan
instruksi voting dibawah ini, untuk menandatangani dan menyerahkan seluruh dokumen termasuk namun tidak terbatas pada
risalah Rapat atau bentuk keputusan lainnya yang berhak untuk dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, selanjutnya
instruksi voting sebagai berikut :
No
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Setuju
Tidak Setuju
Abstain

Pemberi Kuasa menyatakan bahwa semua tindakan serta hal-hal yang dilakukan sesuai hukum oleh Penerima Kuasa dalam
melaksanakan kuasa dalam Surat Kuasa ini akan sama kuat dan sah sebagaimana apabila dilaksanakan oleh Pemberi Kuasa. Surat
Kuasa ini termasuk hak substitusi baik seluruh maupun sebagian. Pemberi Kuasa dengan ini mengukuhkan dan menguatkan

seluruh tindakan yang diambil dan dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini, termasuk akibat hukum yang
timbul karenanya, atau pelaksanaan dari hal tersebut, sepanjang tindakan yang diambil dan dilaksanakan tersebut sesuai dengan
Surat Kuasa ini.
Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dikemudian hari menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan/atau sanggahan
dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini
serta segala akibatnya menurut hukum. Pemberi Kuasa sepakat untuk membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap segala
tindakan, gugatan, tuntutan, kerugian, kewajiban, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dapat ditimbulkan atau diajukan
terhadap Penerima Kuasa yang timbul dari atau terkait dengan tindakan yang sah dan sesuai dengan kuasa dalam Surat Kuasa ini.
Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dipenuhinya tujuan-tujuan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Kuasa ini dan akan
berakhir secara otomatis setelah tercapainya tujuan-tujuan tersebut.
Guna pelaksanaan kuasa ini, Pemberi Kuasa mengesampingkan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Indonesia.
Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya, dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
Surat Kuasa ini ditanda tangani pada hari ini di _______________________________tanggal _____________________________
Tanda tangan Penerima Kuasa

Tanda tangan Pemberi Kuasa

Mat 600 ttd+cap

_______________________
Nama :

____________________ ___________________
Nama :
Nama :

CATATAN :
1.
2.
3.
4.

5.

Surat Kuasa ini harus dibubuhi Meterai Rp.6.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan melewati meterai
tersebut yang telah diberi tanggal.
Mohon melampirkan fotokopi KTP/Paspor Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
Surat Kuasa ini sudah harus diterima Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
Para Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dapat diwakili dalam Rapat oleh seorang atau beberapa orang yang
mempunyai wewenang yang sah sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut untuk bertindak demikian.
Dimohon untuk membawa fotokopi seluruh Anggaran Dasar Pemberi Kuasa sampai dengan yang masih berlaku saat ini dan
fotokopi dokumen pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat untuk diserahkan
kepada petugas Perseroan sebelum masuk ruang Rapat.
Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta para
karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemegang Saham dalam Rapat,
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

============================

