
 

TATA TERTIB 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT. FKS MULTI AGRO Tbk (“Perseroan”) 

Rabu, 14 Desember 2022 

Menara Astra Lantai 27 Jl. Jend Sudirman Kav 5-6 Jakarta Pusat 

 

1. PIMPINAN RAPAT 

 Rapat akan dipimpin sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan. 
 

2. PARA PEMEGANG SAHAM / KUASA YANG HADIR 

 Para pemegang saham / kuasa yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 November 2022 sampai 
dengan pukul 16.00 WIB. 

 
3. KUORUM 

 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar 
Perseroan). 

 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, dapat dilangsungkan apabila 
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan (Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan). 

 Per tanggal 21 November 2022 Perseroan telah mengeluarkan 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, termasuk di 
dalamya saham-saham publik. 

 
4. PROSEDUR TANYA JAWAB 

Setelah pimpinan rapat membacakan dan menyampaikan setiap mata acara, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada 
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir 
secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu dalam FORMULIR PERTANYAAN yang 
dapat diminta kepada petugas. Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara daring dapat menuliskan 
pertanyaaanya melalui fitur chatting box pada laman easy.ksei.co.id.  
 
MC akan memilih sebanyak-banyaknya 3 pertanyaan yang relevan untuk masing-masing mata acara untuk dapat dijawab oleh 
Direksi atau Pimpinan Rapat. 
 

5. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA 

 a) - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 
Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS (Pasal 12 ayat 2iii Anggaran Dasar Perseroan). 

  - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, keputusan 
adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari 
jumlah hak suara yang sah hadir dalam RUPS (Pasal 12 ayat 3a Anggaran Dasar Perseroan). 

b)  Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 12 ayat 10 Anggaran 
Dasar Perseroan). 

c)  Pemungutan suara dilakukan secara fisik dan daring (E-Voting) dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, petugas akan membagikan kertas pemungutan suara, mohon untuk 
mengangkat tangan untuk meminta kertas pemungutan suara untuk menyatakan tidak setuju atau abstain. 

- Bagi pemegang saham yang hadir secara daring, dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menggunakan fitur live 
voting pada laman easy.ksei.co.id setelah sesi voting dibuka, kami memberikan waktu 2 menit bagi Pemegang Saham untuk 
menentukan pilihan sejak Notaris membuka sesi voting.  
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