SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK
TANGGAL 27 MARET 2020

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Pemegang Saham

:

Kedudukan Badan Hukum :
Alamat

:

selaku pemilik/pemegang ___________saham PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
(“Perseroan”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
4 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”. Dengan ini Pemberi Kuasa
memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada:
Nama

:

Alamat

:

No. KTP

:

selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”.
KHUSUS
Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:
a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan di Graha Adira, Jalan MT. Haryono Kav.42 Jakarta 12770 pada hari
Jum’at, tanggal 27 Maret 2020 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”);
b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, membicarakan/mendiskusikan halhal yang dibicarakan dalam Rapat, mengeluarkan suara dan mengambil keputusan
sehubungan dengan masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam Rapat
sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, menandatangani surat/akta
sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak
dan kewajibannya selaku Pemegang Saham perseroan dengan tidak ada yang
dikecualikan.
Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di
kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum
yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat
Kuasa ini;
b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat
Kuasa ini sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dengan
ketentuan pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa

tersebut wajib telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) hari
kerja sebelum tanggal Rapat.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditandatangani di ___________ tanggal ____________

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp. 6.000,00

(_________________)

(_________________)

