PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SURYA SEMESTA INTERNUSA
TAHAP I TAHUN 2016 SERI B
PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan
I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 (“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 57 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat
dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Addendum III Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 68 tanggal 29
Juni 2018 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (“Perjanjian
Perwaliamanatan“), dengan ini mengundang pemegang Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap
I Tahun 2016 Seri B (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) yang
akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal :
Waktu
:
Tempat
:
			
			

Senin, 8 Maret 2021
Pukul 10.00 WIB – selesai
Ruang Legian, Hotel Gran Meliá
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav.4
Kuningan, Jakarta 12950

Catatan :
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Surya Semesta Internusa Tbk. selaku Emiten.
2. Korum kehadiran dan pengambilan keputusan:
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau
Afiliasinya dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau
Afiliasinya.
3. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO atau diwakili dalam RUPO adalah
Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (“KTUR”) dan namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), 3 (tiga) hari
kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
4. Formulir surat kuasa dapat diunduh dari situs web Emiten (http://bit.ly/RUPOSSIA) sejak tanggal Panggilan ini
sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPO.
5. Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI;
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa);
c. Fotokopi bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO;
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah
pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan
Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi AD yang memuat susunan
pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau
penerimaan pemberitahuan yang terkait dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah
kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa :
		 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan
Usaha tersebut;
		 - Fotokopi bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku) ;
		 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi AD
yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk
persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan yang terkait dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.
6. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO (atau
mengirimkan kuasanya yang berwenang) dan untuk mengambil keputusan dalam RUPO.
7. Pemegang Obligasi atau kuasanya yang berwenang diharapkan hadir 60 (enam puluh) menit sebelum RUPO
dimulai, untuk mengikuti ketentuan mengenai Protokol Kesehatan yang telah diterbitkan Emiten bersamaan
dengan penerbitan panggilan RUPO ini.
8. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan otoritas terkait yang berlaku
sehubungan dengan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19.

Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
		
		

: Senin, 8 Maret 2021
: 09.00 s.d. 10.00 WIB
: Ruang Uluwatu, Hotel Gran Meliá,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav.4
Kuningan, Jakarta 12950

Para Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk menjalankan
protokol kesehatan dari Emiten dan dari gedung tempat diselenggarakannya RUPO sebagaimana tersebut
di bawah ini.
Protokol RUPO Emiten:
1. Pemegang Obligasi diharapkan dapat mengutus maksimum 2 (dua) orang perwakilannya untuk
menghadiri RUPO.
2. Kartu identitas Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya dapat diserahkan kepada Emiten melalui
email di inquiry@suryainternusa.com paling lambat tanggal 5 Maret 2020 atau dibawa pada saat
pelaksanaan RUPO.
3. Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan hadir dalam RUPO diminta untuk mengisi
Formulir Pernyataan Kesehatan yang tersedia di situs web Emiten (http://bit.ly/RUPOSSIA) selambatlambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO.
4. Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki
gedung tempat diselenggarakannya RUPO.
5. Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang menunjukkan gejala seperti flu / batuk / pilek / demam
dengan suhu tubuh lebih dari 37.3°C / sakit tenggorokan / sesak napas tidak diperkenankan memasuki
gedung tempat pelaksanaan RUPO akan diselenggarakan.
6. Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan hadir dalam RUPO wajib menjalankan test swab
antigen yang disediakan secara khusus oleh Emiten sebelum RUPO dibuka/dilaksanakan di, Ruang
Uluwatu, Hotel Gran Melia.
7. Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya dapat memasuki ruang penyelenggaraan RUPO apabila test
antigen menunjukkan hasil non-reactive/negatif Covid-19.
8. Apabila test antigen menunjukkan hasil reactive/positif Covid-19, Pemegang Obligasi dan/atau
kuasanya wajib memberikan kuasa kepada pihak lain yang memiliki hasil non-reactive/negatif
Covid-19 atau pihak lain yang ditunjuk oleh Emiten. Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang
tidak memenuhi protokol kesehatan ini tidak dapat masuk ke dalam ruang terselenggaranya RUPO,
namun tetap dapat melaksanakan haknya dengan memberikan surat kuasa kepada penerima kuasa
yang telah memenuhi protokol kesehatan ini.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemegang Obligasi yang akan memberikan kuasa kepada
perwakilannya untuk hadir dalam RUPO disarankan untuk menggunakan template Surat Kuasa yang
dapat diunduh dari situs web Emiten (http://bit.ly/RUPOSSIA), dimana Surat Kuasa tersebut telah
mencantumkan hak subtitusi dalam hal penerima kuasa berhalangan untuk menghadiri RUPO karena
hasil test antigen reactive/positif Covid-19.
9. Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan hadir dalam RUPO wajib menggunakan masker
medis selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan RUPO dan selama RUPO berlangsung.
Kami menyediakan masker medis apabila diperlukan.
10. RUPO ini menerapkan jarak fisik dalam radius 1,5 (satu setengah) meter per orang.
11. Peserta RUPO diminta untuk tidak berjabat tangan atau melakukan kontak secara langsung.
12. Emiten akan mengumumkan kembali jika terdapat perubahan protokol RUPO sesuai dengan situasi
terkini terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.
Jakarta, 22 Februari 2021

Jakarta, 22 Februari 2021
EMITEN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk

PT Surya Semesta Internusa Tbk (“Emiten”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang obligasi yang
telah diundang dan akan menghadiri RUPO untuk mengikuti Protokol Kesehatan pada:

Yang selanjutnya disebut “Pemegang Obligasi”.

Agenda RUPO :
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 agenda tersebut di atas.

		
		

PENGUMUMAN PROTOKOL KESEHATAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SURYA SEMESTA INTERNUSA
TAHAP I TAHUN 2016 SERI B (“RUPO”)

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk

EMITEN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk

