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PANGGILAN 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 

 STAR PACIFIC Tbk, PT (LPLI1 

Dengan ini, STAR PACIFIC Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengundang para 
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: 

Hari/Tanggal : 15.03.2021 

Waktu : 09:30 

Tempat : 
RUANG MAHOGANY, ARYADUTA HOTEL LIPPO VILLAGE 401 BOULEVARD 
JEND. SUDIRMAN, TANGERANG,BANTEN,KOTA TANGERANG,INDONESIA 

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 

1.  Persetujuan atas rencana transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham milik PT Anggraini Mulia pada PT 
Aon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi penerbitan 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT 
Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Anggraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 
(seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Anggraini Mulia kepada Aon Corporation Australia 
Limited dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk membuat, melaksanakan, menandatangani 
dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan 
sehubungan transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham tersebut. PT Anggraini Mulia adalah perusahaan 
terkendali Perseroan. Transaksi yang akan dilaksanakan oleh PT Anggraini Mulia ini merupakan transaksi material 
yang memerlukan persetujuan pemegang saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 17/POJK.04/2020. 

Catatan: 

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena 
Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs 
Perseroan http://www.star-pacific.co.id/?page_id=1469&l=id# dan aplikasi eASY.KSEI. 

2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang 
namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan 
Bursa Efek tanggal 18.02.2021. 

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai 
berikut; 

a. hadir sendiri dalam Rapat, atau 

b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
pada tautan https://akses.ksei.co.id/. 

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang 
Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI,  dapat 
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui 
aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/. 

5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi 
daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. 

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal 
dilakukannya pemanggilan Rapat 19.02.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 
15.03.2021, sesuai informasi Perseroan di atas. 

Jakarta,19.02.2021  

STAR PACIFIC Tbk, PT 
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