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PT ENSEVAL PUTEM MEGATRADING TbK

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGAN€ SAHAM.

Direksi PT Enseval Putera lvl€gatrading Tbk ("per3eroan',) dengan ini

mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa pada hari
Kamis, tangsal 30 November 2017 akan diadakan Rapat Umum Perrregang
Saham Luar Biasa ('Rapat").

Sesuaitetentuan Pasal 21 ayat 2-Anggaran Dasar perseroan, pemanggilan
untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada hari:R.aSu, tanggal 0B November
2017, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa lndonesia yang b€redar
rasional, situs web PT Fursa Efek lndonesia dan.situs wi$ peneiian.
Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Para pemegang saham yang namanya tefcatat datam Daftar pemegang
Saham Perseroan pEda hari Selasa, tanggal 07 November 2017 saitpai
dengan pukul 16.00 WIB; dan
b, Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan Kolektif
hanyalah para pemegang rekening ata-u kuasa para pemegang rekening yang
namanya tercatat dalgm dafra.r yan8tefd€pat pada p€rn€gang rekenina atau
bank kustodian.di PT Kustodian Sentral Efek tndonesia (',KEl") pad: hari
.s€lasa, hnggal 07 No.ye,mber 2017 sampai Oenean iuiui delOo wre.
c. Bagi pefiegang rekening efek KSEI daiam penitipin lotettif OiwaiiUkan
memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEiuntuk
mendapa*dn KdnlirmastrTertulis Unruk Rap?t ("KIiJR .)
Perlu diinggtkan

bahm setiap

usul pemegang saham yang akan dimasukkan

dalam aeara Rapat haru! metuenuhi kelentuan dilair pasal 2tr ayat 7
Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
a, Usui teFsebut diajukdn secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atCu

'

leb:ih pemggang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kunngnya
lPO {sbtu per dua piluh} baglan dari jurn}ah selurtrh saham?eneail}if
suarg yang sah yang tetah dikeluarkan oleh Perseman; dan
b" Usrl.tersebut diterima.oleh Direki sekurang-kurangnya T (tujuh) hari
sebdlum tanggal pemenggilan untuk Rapat dikeluarkan; dan

.

c. UsuI tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan
kepentingan Perseroan, menyeitakan alasan dan bahin usuiah mata

.

acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan
keputusan Rapat Umum Pemegang 5aham, sertd tidal bertentangen
dengan peraturan pef'undang-qndangan
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