SURAT KUASA SUBSTITUSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
No. KTP
Alamat

:
:
:

Dalam kapasitasnya selaku Penerima

Kuasa dengan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa

tertanggal ___________________, yang pada awalnya diberikan oleh __________________________
dalam jabatannya selaku _______________________, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama ______________________________, berkedudukan di _________________, beralamat di
___________________________________, selaku pemegang Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta
Internusa Tahap I Tahun 2016 Seri B yang diterbitkan oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk.
(“Obligasi”)

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa Awal”)

(“Surat Kuasa Awal”),

yang mana salinannya dilampirkan dalam Surat Kuasa Substitusi ini, selanjutnya disebut sebagai
“Pemberi Kuasa Substitusi”.

Berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya berdasarkan Surat Kuasa Awal, dengan ini
mendelegasikan kuasa dan kewenangan di dalam Surat Kuasa Awal berdasarkan hak substitusi yang
Pemberi Kuasa Substitusi miliki kepada:
Nama

:

No. KTP

:

Alamat

:

Selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa Substitusi”.
------------------------------KHUSUS-----------------------------Bertindak untuk dan atas nama ___________________________ selaku Pemberi Kuasa Awal
berdasarkan Surat Kuasa Awal untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
A. menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi atas Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta
Internusa Tahap I Tahun 2016 Seri B (“RUPO”), dengan agenda berikut:
1. Persetujuan atas (i) pengesampingan dan perubahan ketentuan Pasal 10 ayat 3 butir (n)
Perjanjian Perwaliamanatan mengenai batas minimum hasil pemeringkatan Obligasi; dan (ii)
pengesampingan pemenuhan kewajiban Emiten terhadap ketentuan Pasal 10 ayat 3 butir (e)
Perjanjian Perwaliamanatan mengenai pemenuhan kondisi keuangan Interest Coverage Ratio
untuk periode laporan keuangan tahunan yang diaudit per 31 Desember 2020, dengan
memperhatikan penjelasan Emiten atas performance keuangan dan hasil pemeringkatan
Obligasi.
2. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Obligasi (apabila ada).

B. Selanjutnya untuk maksud tersebut di atas, Penerima Kuasa Substitusi diberi hak dan
wewenang penuh untuk menghadiri dan mewakili Pemberi Kuasa Awal pada RUPO yang akan
dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2021 dan memberikan suara [Setuju/Tidak Setuju] atas
agenda RUPO tersebut di atas, serta menghadap pejabat-pejabat pada instansi-instansi yang
berwenang dimana perlu membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan RUPO ataupun dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu untuk dibuat,
ditandatangani dan dilaksanakan oleh Penerima Kuasa Substitusi sehubungan dengan tujuan
pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi ini.
Kuasa yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Demikian Surat Kuasa Substitusi ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal _________________2021
dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut sampai dengan selesainya pelaksanaan maksud pemberian
Surat Kuasa Substitusi ini atau dibatalkan secara tertulis oleh Pemberi Kuasa Substitusi.

Pemberi Kuasa Substitusi

Penerima Kuasa Substitusi

Materai Rp.10.000

[_______________________]

[_______________________]
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