PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya RUPSLB
disebut“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal

: Kamis, 27 Desember 2018.

Waktu

: Pukul 10.00 WIB – Selesai.

Tempat

: Wing Hotel Kualanamu
Jl. Arteri Kualanamu No. 9, Deli Serdang, Sumatera Utara 20372

Dengan agenda sebagai berikut:
1.

Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal Saham Perseroan (stock split) atas saham Perseroan
dari semula sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per saham
atau rasio 1 : 5 ;dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan
pemecahan nilai nominal saham (stock split).

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :
Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan
(stock split), dalam rangka meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di Pasar Modal.

Catatan :
1.

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena
pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Desember 2018
sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan/atau bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya termasuk
dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening
efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 3 Desember 2018 dan Konfirmasi Tertulis
untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efeknya.

3.

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa
yang sah seperti yang ditentukan Direksi.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan :
PT. Adimitra Jasa Korpora, alamat di Rukan Kirana Boutiqe Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Jakarta Utara, Telp. 021-29745222, Fax. 021-29289961, Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.

4.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa
pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak
dihitung dalam pemungutan suara.

5.

Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk hadir
di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, dengan membawa asli tanda pengenal diri untuk
diperlihatkan kepada petugas pendaftaran, dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk
ruang Rapat ; KTUR (khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif). Bagi wakil/kuasa
pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy tanda pengenal diri
dan asli surat kuasa, juga harus menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya,
surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan
pengurus terakhir (yang saat Rapat masih menjabat) dari badan hukum yang diwakilinya.

Deli Serdang, 4 Desember 2018
PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan

