BakrieTower, 12th floor
RasunaEpicentrum Complex
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta, INDONESIA 12940
Website: www.bumiresources.com

Jakarta, 18 Juli 2013
Kepada Para Pemegang Saham Kami yang Terhormat,
Kami ingin memberitahukan Anda bahwa PT Bumi Resources Tbk akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 (di JS Luwansa Hotel and Convention
Center, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta) yang akan dimulai pukul 09.00 WIB. Pada tanggal 28 Juni 2013 kami
berhasil menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tetapi tidak dapat menyelenggarakan
RUPSLB karena tidak terpenuhinya kuorum yang dibutuhkan.
Terlampir adalah undangan yang telah kami terbitkan di surat kabar dan kirimkan kepada Anda langsung
dan / atau melalui masing kustodian / broker pada catatan. Iklan ini termasuk agenda dan pedoman yang
berlaku untuk pemungutan suara.
Para pemegang saham yang tercatat pada tanggal 12 Juni 2013 berhak hadir dan memberikan suara. Kami
ingin kembali mengundang para pemegang saham kami untuk hadir atau diwakili melalui kuasa (formulir
surat kuasa terlampir). Jika Anda belum menerima atau menanggapi undangan kami, kami mengajak Anda
untuk menanggapi dengan mengembalikan dan berpartisipasi secara langsung atau melalui surat kuasa
dalam pertemuan ini penting ini.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, antara lain :1. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan
atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung
atau tidak langsung, kepada para krediturnya atau pihak lainnya, baik kreditur Perseroan, kreditur dari
anak perusahaan atau pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau
seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung
atau tidak langsung maupun efek lainnya; (ii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim
asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan/atau anak perusahaan; (iii) jaminan
atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak
bergerak milik Perseroan dan/atau anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau
perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak
perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh
Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Penjelasan:
Kami berupaya mendapatkan persetujuan tahunan untuk dapat mengambil keputusan ini sebagai bagian
dari pedoman internal kami, menaati peraturan yang berlaku sehingga kita dapat melanjutkan program
pengurangan utang (deleveraging) tahun ini
Persyaratan Voting:
Kuorum minimum 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; Persetujuan lebih
dari ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
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2. Perubahan dan Penegasan seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Perubahan ini dipersyaratkan dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia, mengatur masa jabatan 3 tahun untuk Komisaris dan mengkosolidasikan seluruh
perubahan yang pernah dibuat dalam berbagai akta yang akan dituangkan ke dalam satu dokumen
Persyaratan Voting:
Kuorum minimum 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Persetujuan dari
lebih ½ suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
Kami sangat menghargai partisipasi dan dukungan terhadap resolusi pada RUPSLB tanggal 19 Juli 2013
dari semua pemegang saham yang berhak dan mengharapkan untuk partisipasi Anda baik secara langsung
atau melalui surat kuasa (sesuai formulir terlampir).
Kami mengharapkan konfirmasi Anda.
Hormat kami,
Dileep Srivastava
Direktur & Sekretaris Perusahaan
PT Bumi Resources Tbk.
Tel
(62-21) 5794 2080
Fax
(62-21) 5794 2070
email
dileep@bumiresources.com
www.bumiresources.com
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SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT BUMI RESOURCES TBK.

Saya/Kami
_________________________________________________________________(nama),
________________________________________________________________(alamat) (1),
dalam hal ini bertindak selaku pemegang _________________________ (2) saham PT
Bumi Resources Tbk. (“Perseroan”), dengan ini menunjuk ______________________(3)
sebagai Kuasa Saya/Kami (4) (“Penerima Kuasa”) untuk menghadiri dan memberikan
suara sesuai dengan jumlah saham yang tertulis diatas pada Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Kedua dan setiap RUPSLB yang akan diselenggarakan
selanjutnya (Rapat Ketiga), jika diadakan.
Saya/Kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara atas (5):
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau
membebani dengan hak jaminan kebendaan atau mengalihkan
sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan
yang dimiliki langsung atau tidak langsung, kepada para
krediturnya atau pihak lainnya, baik kreditur Perseroan, kreditur
dari anak perusahaan atau pihak lainnya, termasuk namun tidak
terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham
yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik
secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (ii)
fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi,
persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan/atau
anak perusahaan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan
kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak
maupun tidak bergerak milik Perseroan dan/atau anak
perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau
perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada
atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan, baik
sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari,
sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1 Setuju
1 Tidak Setuju
1 Abstain

2. Perubahan dan Penegasan seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

1 Setuju
1 Tidak Setuju
1 Abstain

Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa
untuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap RUPSLB Perseroan yang akan
diselenggarakan selanjutnya (Rapat Ketiga), jika diadakan sehubungan dengan agendaagenda seperti yang disebutkan di atas, selama Saya/Kami masih tetap menjadi Pemegang
Saham yang terdaftar di Perseroan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal ________________

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Meterai
Rp.6.000,00

____________________

_____________________
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Petunjuk
(1)

Tulislah nama dan alamat Anda dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan (untuk
diisi oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Juni 2013);

(2)

Tulislah jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya
terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Juni 2013;

(3)

Tulislah nama dan alamat yang diberi kuasa yang diinginkan dalam huruf besar pada tempat
yang telah disediakan;

(4)

Anggota Direksi, Anggota Komisaris atau karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai
penerima kuasa;

(5)

Berilah tanda silang (X) dalam kotak yang bersangkutan bilamana Anda ingin memberikan
suara atau penerima kuasa akan memberikan suara sesuai dengan pertimbangannya sendiri.

Catatan
a.

Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan
ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum tersebut;

b.

Surat Kuasa ini, beserta surat kuasa manapun yang mendasari ditandatanganinya Surat
Kuasa ini, harus sudah diterima oleh Direksi di Kantor Perseroan, Bakrie Tower, Lantai 12,
Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, selambat-lambatnya
pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 pukul 16.00 WIB;

c.

Pengiriman dan pengembalian Surat Kuasa ini tidak membatasi Anda sebagai pemegang
saham Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat bila dikehendaki;

d.

Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat ini diminta untuk memperlihatkan
Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan fotocopynya kepada
petugas penerimaan sebelum memasuki ruang rapat.
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