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PANGGILAN 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 

 SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk, PT (SAPX1 

Dengan ini, SATRIA ANTARAN PRIMA 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 : 25.03.2021 

Waktu : 14:00 

Tempat : 
MERANTI ROOM LT. 2, THE PARK HOTEL, JL. DI. PANJAITAN NO.KAV 5, 
CAWANG, ,KOTA JAKARTA TIMUR, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
13340,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA TIMUR,INDONESIA 

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 

1.  Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan  pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dari  Rp.100,- 
(seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.25,- -(dua puluh lima Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemecahan -nilai nominal 
saham sesuai dengan kondisi pasar modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan instansi yang berwenang, termasuk Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham-saham Perseroan dicatat dan –diperdagangkan 
2.  Persetujuan untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar 
sehubungan dengan perubahan nilai nominal  saham Perseroan dalam rangka pemecahan saham (stock split) 
3.  Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan  untuk melaksanakan pendanaan usaha 
Perseroan melalui pinjaman, penerbitan obligasi dan/atau obligasi konversi, termasuk jika diperlukan untuk menjaminkan 
sebagian harta Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan tersebut di atas 
4.  Persetujuan untuk pergantian Direksi dan Komisaris. 
5.  Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan  dengan 
keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-
surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, 
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang -berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut 
kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana  dimaksud dalam 
peraturan perundangan yang berlaku. 

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 https://www.sap-
express.id/en/investor_relations/general_meeting_of_shareholders 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 02.03.2021. 

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 03.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 
25.03.2021, sesuai informasi Perseroan di atas. 

Jakarta,03.03.2021  

SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk, PT 
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