PT. ESTEE GOLD FEET
JL. Kapuk Utara II/2 RT.001/003
Kapuk Muara, Penjaringan
JAKARTA UTARA 14460
Telp : (021) 6190528 – 6190568
Website : www.esteegoldaerosol.com
Email : esteegoldcosmeticaerosol@yahoo.co.id

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ESTEE GOLD FEET Tbk
(PERSEROAN)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

Alamat Tempat Tinggal

:

NIK

:

Jumlah Saham

:

(selanjutnya disebut Pemberi Kuasa).
Dengan ini memberi kuasa kepada

:

Nama

:

Alamat Tempat Tinggal

:

NIK

:

KHUSUS
Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya
sebagai Pemegang Saham, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar
Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Desember
2022 pukul 13.30 WIB (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), untuk ikut membicarakan hal-hal
yang akan disepakati dalam Rapat, untuk mengeluarkan suara dan menerima keputusankeputusan yang terkait dengan pokok-pokok acara dalam mata acara Rapat.
Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut/
1. Bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dinyatakan tidak sah atau dicabut
kembali dengan alasan apapun juga.
2. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan
tidak akan mengajukan keberatan apapun dan atau sanggahan dalam bentuk apapun
terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini
dan semua konsekuensinya berdasarkan hukum, oleh karena itu, Pemberi Kuasa baik
sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan untuk menerima dan
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mengakui segala tindakan hukum yang dilakukan Penerima Kuasa atas nama Pemberi
Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.
3. Bahwa untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak menghadap kepada
siapapun, meminta dan memberikan keterangan, mengeluarkan suara dengan
ketentuan sebagai berikut.

Setuju

Mata Acara RUPS Luar Biasa
1.

Persetujuan perubahan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022

2.

Persetujuan perubahan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022

Abstain

Menolak

Penerima kuasa bertanggung jawab atas setiap dan terbatas pada hal yang dikuasakan
kepadanya berdasarkan surat kuasa ini dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad
baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait
dan peraturan pelaksanaan serta peraturan lainnya yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan.
Pemberian kuasa ini dilakukan dengan ketentuan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari
pembuatan Surat Kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
sepenuhnya, diluar tanggung jawab Perseroan dan apabila timbul permasalahan hukum
dikemudian hari terkait dengan pelaksanaan isi Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa dan
Penerima Kuasa bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dengan beban dan biaya yang
ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sendiri.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

2022

Meterai
Rp 10.000,-

(

)

(

)

