
 SURAT KUASA 
 

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  

 

 

(Disingkat “Rapat”) 

 

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk 

( Disingkat “Perseroan” ) 

 

Pada tanggal 27 Agustus 2020 

 

( Harap dibaca dengan teliti sebelum diisi )  

 

Yang bertanda tangan dibawah ini   ________________________________________________________________________ 
                               (Nama pemegang saham harus ditulis lengkap dengan huruf cetak) 
 

Nomor KTP/SIM/PASSPORT *)   ________________________________________________________________________ 

         

 

Bertempat tinggal/berkedudukan di **) ________________________________________________________________________ 
                                   (Alamat pemegang saham harus ditulis lengkap dengan huruf cetak) 

 

   

 Pemilik dari    ____________________________________________ saham biasa Perseroan, dengan ini 
                             (jumlah saham)  

 

Memberi kuasa kepada   _______________________________________________________________________  
                                    (Nama penerima kuasa harus ditulis lengkap dengan huruf cetak) 

 

Nomor KTP/SIM/PASSPORT *)  _______________________________________________________________________ 

  

 

Bertempat tinggal di   _______________________________________________________________________ 
                      (Alamat harus ditulis lengkap dengan huruf cetak) 

 

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk hadir dan menggunakan hak suara dalam Rapat Perseroan 

yang   akan  diadakan  pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 atau setiap penundaan dari padanya dengan agenda Rapat yang sama. 

 

Untuk keperluan tersebut di atas, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat serta menanda-tangani surat/akta yang 

diperlukan dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud tersebut  dengan  tanpa  ada  

yang  dikecualikan, serta diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana  mestinya.                      

 

Surat Kuasa ini juga berlaku untuk setiap penundaan daripadanya dengan agenda Rapat yang sama.  

 

Surat kuasa ini ditandatangani di Jakarta pada hari ini ________________________________________________________________ 

tanggal ____________________________ 2020.    

 

 
           Meterai 

             Rp. 6.000,- 

 

 

Tanda tangan penerima kuasa                                    Tanda tangan pemberi kuasa 
 

CATATAN 

 
1. Surat   kuasa  ini   harus   dibubuhi  meterai  Rp. 6.000,00  dan  pemberi  kuasa  harus  memberi  tanggal serta membubuhkan tanda tangan di atas meterai tersebut. 
2. Anggota Direksi anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa, namun suara yang mereka keluarkan tidak turut dihitung dalam 

pemungutan suara.    

 
* & **)   Coret yang tidak perlu. 

  **)  Bagi Lembaga Badan Hukum harap cantumkan jabatan yang bersangkutan dan melampirkan Anggaran Dasar Perusahaan, perubahannya (bila ada) serta 

susunan Pengurus yang terakhir. 
 

 

 

 



 

 

SUARA UNTUK MASING-MASING MATA ACARA 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT BERLIAN LAJU TANKER TBK 
 

Nama Pemegang Saham  :  

No. KTP    :  

Alamat    :  
 

No. Agenda Rapat Setuju Tidak Setuju Netral 
1 

 
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan 

pengesahan atas Laporan Keuangan 

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2019. 
 

   

2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan 

untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 

2019. 
 

   

3 Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan 

audit terhadap Laporan Keuangan 

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2020, dan memberikan wewenang kepada 

Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan 

Komisaris untuk menetapkan honorarium 

Akuntan Publik tersebut. 
 

   

4 Pengangkatan kembali dan/atau perubahan 

susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 
 

   

5 Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan. 

 

   

6 Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 

2020 

 

   

 

Pemegang Saham  

 

Nama:  

 


