PT RED PLANET INDONESIA TBK.
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal
:
Selasa, tanggal 25 Agustus 2020
Waktu
:
Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat
:
Hotel Four Points, Ruang Meeting Venezia 2
Jl. M.H. Thamrin No. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2019;
Penjelasan:
Dalam mata acara rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
Penjelasan:
Dalam mata acara rapat ini Perseroan akan melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan
POJK.
3. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
Penjelasan:
Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui tata cara pemberian remunerasi yang akan
dibayarkan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat selama Tahun Buku
2020.
4. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
Penjelasan:
Dalam mata acara rapat ini Perseroan akan mengajukan usul kepada para pemegang saham untuk memutuskan
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas penghapusan piutang pemegang saham yang timbul dari pembatalan dividen yang sudah
terlanjur dibagikan kepada pemegang saham Perseroan;
Penjelasan:
Perseroan akan meminta persetujuan atas penghapusan piutang pemegang saham yang timbul dari pembatalan
dividen yang sudah terlanjur diberikan kepada pemegang saham Perseroan.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka
penyesuaian Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan
kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2017, Perubahan Pasal 15 ayat 3 perihal Masa Jabatan Direksi dan Pasal 18 ayat 3 perihal Masa Jabatan
Dewan Komisaris.
Penjelasan:
Dalam mata acara rapat ini Perseroan akan melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar sesuai dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan perubahan masa jabatan bagi Direksi dan Dewan
Komisaris.

Catatan:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi
Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub
rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan
saham tanggal 30 Juli 2020.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan
menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP, atau tanda pengenal diri lainnya
yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan
fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di
tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa
yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) serta dengan melampirkan fotokopi
KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa
maupun kuasanya. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak
Pemanggilan ini diumumkan.
5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada
Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan
Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan,
dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes
KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi
situs web akses.ksei.co.id;
b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya
secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI
(akses.ksei.co.id);
c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan
penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah piihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun
melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib
mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
a. Menggunakan masker.
b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak
sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang
batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat
dari Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik
sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
f. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk
maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait
tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai
penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu utuk mencegah penyebaran Virus Covid-19,
Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik
kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh di website Perseroan di
http://www.redplanetindonesia.com dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan
Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk, yang kami sediakan hanya QR
Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.
Jakarta, 3 Agustus 2020
Direksi Perseroan

