
                
 

PEMANGGILAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT BANK AMAR INDONESIA Tbk 
 
 

Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan 
kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan Perseroan 2020 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: 
  

Hari/tanggal  : Rabu/26 Agustus 2020 
Waktu                     : Pukul 14:00 s/d 15:00 WIB 
Tempat                   : Fairmont Jakarta, Ruang Ruby, Lt. 3 

  Jalan Asia Afrika No. 8 
  Jakarta 10270 
 

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:          
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas 

Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2019 

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan 
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris Perseroan 
5. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan 

Perseroan tahun buku 2020 
  
Penjelasan mata acara Rapat: 
Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 
  
Catatan: 
  

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan. 
 

2. Bahan mata acara Rapat tersedia di website Perseroan https://amarbank.co.id/rups-
rupslb-id dan dapat juga diminta di Kantor Perseroan, Jalan Basuki Rachmat No. 109, 
Surabaya, setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari 
pelaksanaan Rapat. 

 
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya 

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan 
dalam sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2020. 

 
4. Perseroan sangat menghimbau pemegang saham untuk memberikan kuasa secara 

elektronik (E-Proxy) kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek  
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Perseroan, PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas Electronic General Meeting 
System KSEI (eASY.KSEI), dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 
 
Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia 
 

a. Pemegang Saham harus telah: 
i. Memiliki Nomor Single Investor Identification (SID). Pengecekan Nomor 

SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank 
kustodian masing-masing pemegang saham; dan 

ii. Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui 
https://akses.ksei.co.id/ dengan memilih menu ‘DAFTAR’ pada pojok 
kanan atas situs web. Pemegang saham lalu mengikuti langkah yang 
diberikan sampai dinyatakan bahwa akun eASY.KSEI pemegang saham 
tersebut sudah aktif. 

b. Melakukan login ke dalam sistem eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id/ 
kemudian klik ‘Masuk’ 

c. Masukkan email dan password, kemudian klik ‘Masuk’ 
d. Pilih menu ‘eASY.KSEI’ 
e. Pilih menu ‘Operations for Shareholders’ 
f. Pada bagian ‘General Meetings’, pilih ‘Bank Amar Indonesia Tbk., PT (AMAR) - 

Annual General Meeting’ 
g. Klik ‘Select Attendance Type’ 
h. Klik ‘My authorized representative will attend’ 
i. Pada bagian ‘Representative Type’, pilik ‘Independent Representative’, lalu pilih 

nama yang tersedia pada bagian ‘Select Independent Rep’, kemudian klik ‘Next’ 
j. Klik ‘OK’ dan pemegang saham akan diarahkan pada laman ‘Vote Preference 

Declaration’ 
k. Pilih salah satu dari ‘Accept’, ‘Reject’ atau ‘Abstain’ untuk masing-masing mata 

acara Rapat  
l. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik 

‘Save’ 
m. Klik ‘OK’ untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan 
n. Pemegang saham dapat klik ‘Log out’ untuk keluar dari sistem eASY.KSEI 
o. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus 

menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya pada hari Selasa, 25 Agustus 
2020 pukul 12:00 WIB. 
 

Bagi Pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan 
hukum (Indonesia dan asing) 
 
Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank 
kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank 
kustodian tersebut memberikan kuasa kepada Datindo melalui E-Proxy. 
 

5. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme E-Proxy, maka 
dapat melalui surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua 
asli surat kuasa harus sudah diterima oleh PT Datindo Entrycom yang beralamat kantor  
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di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120, Telp.: (+6221) 350 8077, Faks.: 
(+6221) 350 8078, E-mail: corporatesecretary@datindo.com atau Perseroan yang 
beralamat di Jl. Basuki Rachmat No. 109, Surabaya, Telp. (+6231) 9901 5959, Fax. 
(+6231) 990 1595, E-mail: corsec@amarbank.co.id (u.p. Corporate Secretary) 
selambatnya pada hari Jumat, 21 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB. Bagi Pemegang 
saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus 
dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan 
Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat. 
 

6. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No. S124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu 
dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara 
Elektronik, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau 
Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 15 (lima 
belas) orang (“Kuota”). Perseroan akan melakukan sistem first come first serve, yaitu 
mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang telah memberitahukan 
akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email 
corsec@amarbank.co.id dengan melampirkan kelengkapan dokumen identitas diri di 
dalam email untuk hadir dalam Rapat. Apabila jatah atau kuota telah terpenuhi, Perseroan 
berhak menolak pendaftaran lebih lanjut, dan akan menyampaikan pengumuman di situs 
resmi Perseroan https://amarbank.co.id/rups-rupslb-id, sehingga Perseroan sangat 
menghimbau pemegang saham Perseroan lainnya yang tidak mendapatkan jatah atau 
kuota agar memberikan kuasa sesuai dengan angka 4 di atas. 
 

7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus protokol keamanan & kesehatan yang akan diberlakukan 
Perseroan dan/atau manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat  

b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya 
kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham 
yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar 
dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.  

c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI, 
diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada 
petugas pendaftaran. 
 

8. Demi kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya 
dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran (registrasi) paling lambat pukul 
13.30 WIB.  

 
Surabaya, 4 Agustus 2020 

Direksi Perseroan   
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