
SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) 

PT  PANIN  FINANCIAL Tbk 

Berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”) 

Tanggal 30 Juni 2022 
 
 
Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama Pemegang Saham :  

Alamat :  

 

1) dalam hal ini diwakili oleh : 

 1. N a m a :  

  A l a m a t :  

  J a b a t a n :  
  KTP / Paspor :  

 

 2. N a m a :  

  A l a m a t :  

  J a b a t a n :  

  KTP / Paspor :  

 (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), 

 

Adalah pemilik :                         saham  dalam Perseroan (selanjutnya disebut “Saham”) dengan ini menyatakan 

memberi kuasa kepada : 

 
2)  N a m a :  

  A l a m a t :  

  J a b a t a n :   

  KTP / Paspor :  

  (selanjutnya disebut “PenerimaKuasa”),  

 

K H U S U S 

 

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham 

tersebut diatas, dalam menghadiri RUPST, selanjutnya disebut (“Rapat”), yang diselenggarakan di Jakarta, Panin Bank 

Building, Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman Kav.1 - Senayan, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, ikut membicarakan 

hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberi suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan mata 
acara Rapat tersebut. 

Surat kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : 

a. bahwa surat kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dibatalkan/ditarik kembali dengan alasan apapun. 

b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dikemudian hari menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan 

dan atau sanggahan dalam bentuk apapun juga sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima 

Kuasa berdasarkan surat kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum, karenanya Pemberi Kuasa baik sekarang 

maupun untuk dikemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang 

dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini. 

c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubtitusikan kuasa ini. 

d. surat kuasa ini berlaku sejak tanggal 30  Juni 2022. 

 
Surat Kuasa ini ditanda tangani di Jakarta, tanggal ________________. 

 

 
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, 

 

 

 
 

_____________________     ______________________ ______________________ 

N a m a:           N a m a:              N a m a:  

Jabatan:        Jabatan:    Jabatan:  

 



Catatan : 

 

1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp. 10.000,- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan melewati 

meterai tersebut yang telah diberi tanggal. 

Mohon dilampirkan fotocopy KTP/Paspor/Tanda pengenal Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa. 

 

2. Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, Surat Kuasa ini harus sudah diajukan kepada Direksi 

Perseroan pada jam kerja Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di kantor 

Perseroan,  Panin Bank Center Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Senayan, Jakarta 10270. 
 

3. Para Pemegang Saham yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam Rapat oleh seorang atau orang yang 

mempunyai wewenang yang sah sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut untukbertindak demikian. 

Dimohon untuk membawa fotokopi seluruh anggaran dasar Pemberi Kuasa sampai dengan yang berlaku sekarang 

dan fotokopi dokumen pengangkatan anggota Direksi yang masih menjabat untuk diserahkan kepada petugas 

Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. 

 

4. Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, maka anggota Direksi, anggota Komisaris serta para 

karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa untuk mewakili Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara 

yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pengambilan keputusan. 

 

5. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas berkaitan dengan Surat Kuasa ini dapat menghubungi kantor Perseroan di 
Gedung Panin Bank Center Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 atau 

melalui telepon nomor (021) 5735555 Ext. 10810. 

 

 

 

 

==================== 


