
[Pakai Kop Surat, jika Badan Usaha] 
 

SURAT KUASA 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk 
(“Perseroan”) 

19 AGUSTUS 2020 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

Nama : . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .  
Alamat : . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .  

  . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .  
  . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .  
   

No Identitas : . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .  
 

Selaku pemegang saham dengan jumlah ... . .. . .. . .. . .. . .. . .  (……………. .) Saham  atas PT 
Inocyle Technology Group Tbk, yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 16.00 wib, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi 

Kuasa”, maka dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada : 
 

 
        Perwakilan Independen :  
 

yaitu Petugas yang ditunjuk oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dari 
Perseroan 
 

Nama  : Evanthe Rachelia 
Alamat Kantor : PT Adimitra Jasa Korpora 

   Rukan Kirana Boutique Office, Blok F3 no5 
   Jl. Boelevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14250 
 

No Indentitas KTP  : 3173035709920005 
 

Atau : 
 
 

           Perwakilan Individual : 
 
Nama  : 

 
Alamat  : 

  
No Indentitas  : 
 

 
Selanjutnya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama disebut sebagai “Penerima Kuasa”. 



 

 
 

--------------------------------------------------- KHUSUS ------------------------------------------------------  
 
 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menghadiri, menandatangani, 
mengeluarkan suara, mengambil keputusan dan melakukan segala hal yang dianggap perlu dalam 

rangka pemberian kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Inocyle Technology 
Group Tbk yang dilaksanakan pada : 
 

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020 
Pukul : 14.00 wib sampai selesai. 

Tempat : Kedaton Golf And Country Club, Jalan Otonomi Cikupa – Pasar                       
                                             Kemis, Suka Harja, Kec Sindang Jaya, Tangerang, Indonesia 
       

Penerima Kuasa wajib menyampaikan suara untuk setiap mata acara rapat dari Pemberi Kuasa 
sebagaimana dibawah ini : 
 

Mohon diisi dengan tanda (√  ) sesuai pilihan :  
 

 

No Mata Acara Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain 

1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan 
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan 

Teraudit untuk tahun buku yang berakhir 
pada 31 Desember 2019, serta 

memberikan pelunasan dan pembebasan 
tanggung jawab (acquit et decharge) 
kepada anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris Perseroan atas tindakan 
pengurusan dan pengawasan yang 
dilakukan dalam tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019. 

   

2 Penetapan penggunaan laba bersih 

Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada 31 Desember 2019, 
termasuk pemberian kuasa dan 

wewenang kepada Direksi untuk 
membayar dividen untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2019 

   

3 Penunjukan Akuntan Publik yang akan 
melakukan audit atas buku Perseroan 

untuk tahun buku yang berakhir pada 31 
Desember 2020. 

   



4 Penetapan Gaji atau Remunerasi bagi 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

Perseroan. 

   

5 Perubahan anggota Dewan Komisaris 
dan/atau Direksi Perseroan. 

   

6 Pemaparan Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana Hasil Penawaran 

Umum Perdana Saham Perseroan 
periode 2019. 

   

 
 

Demikian surat kuasa ini dibuat sebagaimana untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku hanya 
untuk rapat tersebut di atas. 

 
 
Tangerang, …………………….. 2020 

 
Pemberi Kuasa,               Penerima Kuasa, 
 

 
 
 
Materai Rp. 6.000,- 
 
 
(              )              (              ) 
 
 
 

 
Catatan: 

 
1. Setelah diisi, surat kuasa ini dikirimkan scan-nya melalui surat elektronik kepada opr@adimitra-

jk.co.id  dan cc ke email rups@inocycle.com  , serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat 

ke alamat PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Blok F3 no5, Jl. Boelevard Raya, 

Kelapa Gading, Jakarta 14250, Up : Ibu Evanthe Rachelia. 

2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus 

dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia 

setempat. 

3. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum harap disertai bukti kewenangan mewakili 

badan hukum. 
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