Formulir Pernyataan Kehendak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Rencana Penggabungan
Dengan Permintaan Pembelian Saham
(“FORMULIR PERNYATAAN KEHENDAK”)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

Alamat

:

Pemegang KTP

:

bertindak untuk
•

diri sendiri *)

•

pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa terlampir dalam Pernyataan Kehendak ini
yaitu*):_______________________________________________________________________

(*) coret yang tidak perlu
selaku pihak yang tercatat sebagai pemilik dari _________________________ saham yang
dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (“Perseroan”), dengan ini
menyatakan kepada Perseroan bahwa :
•

setelah saya/kami membaca dan memahami Rancangan Penggabungan Usaha PT Jaya Pari
Steel Tbk ke dalam Perseroan yang telah diumumkan pada tanggal 7 Juni 2018 dan
perubahannya yang telah diumumkan dari waktu ke waktu sampai dengan tanggal Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rancangan Penggabungan”), termasuk di
dalamnya tata cara dan persyaratan pembelian saham-saham milik pemegang saham yang
tidak setuju terhadap rencana penggabungan PT Jaya Pari Steel Tbk ke dalam Perseroan
(“Penggabungan Usaha”); dan

•

dengan hadirnya saya/kami atau kuasa saya/kami dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan pada tanggal 26 September 2018 atau tanggal lain sebagaimana
ditetapkan oleh Perseroan (“RUPSLB”), serta saya/kami mendengarkan dan memahami
penjelasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan mengenai rencana Penggabungan Usaha
dalam RUPSLB,

menyatakan bahwa saya/kami menyatakan tidak setuju terhadap rencana Penggabungan Usaha
karena merasa dirugikan dalam hal Penggabungan Usaha dilaksanakan.
Sehubungan dengan ketidaksetujuan tersebut di atas, maka dengan mengisi dan
menandatangani Formulir Pernyataan Kehendak ini, meminta agar saham-saham Perseroan milik
saya/kami berjumlah ______________________ saham untuk dibeli oleh Perseroan (“Saham”).
Saya/kami setuju untuk menjual Saham milik saya/kami melalui mekanisme crossing di PT Bursa
Efek Indonesia dengan sell-side broker dan akun saya/kami sebagai berikut:

Nama Broker

:

Contact Person Trader

:

Nomor Rekening Efek

:

Bersama Formulir Pernyataan Kehendak ini, saya/kami juga menyatakan bahwa saya/kami
adalah satu-satunya pihak yang terdaftar sebagai pemilik yang sah dari seluruh Saham atas
nama saya/kami tersebut, dan Saham tersebut tidak sedang dijaminkan atau dialihkan kepada
pihak lainnya. Dengan demikian, saya/kami berhak untuk mengalihkan Saham tersebut kepada
Perseroan.
Untuk keperluan pelaksanaan pembelian Saham tersebut oleh Perseroan, maka saya/kami akan
memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam Rancangan Penggabungan termasuk di
dalamnya tata cara dan persyaratan pembelian saham-saham milik para pemegang saham yang
tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha, serta:
•
•

akan mengkonversi Saham milik saya/kami yang berbentuk warkat menjadi tanpa warkat
(dalam hal Saham yang saya/kami miliki masih dalam bentuk warkat); dan
menyerahkan Saham milik saya/kami untuk ditempatkan pada rekening khusus di KSEI yang
akan diinformasikan kemudian oleh Perseroan, guna pembelian oleh Perseroan paling
lambat pada tanggal 28 September 2018 pada pukul 15.00 WIBB (Waktu Indonesia Bagian
Barat).

Apabila terdapat informasi yang tidak benar di atas, atau terdapat hal-hal yang menyebabkan
kegagalan crossing karena kelalaian saya/kami dan/atau broker yang mewakili saya/kami, maka
saya/kami setuju permintaan saya/kami untuk dilakukan pembelian Saham milik saya/kami
dinyatakan gugur, dan karenanya kami membebaskan Perseroan dari setiap tuntutan, klaim, dan
kerugian yang ditimbulkan karena ketidakbenaran informasi tersebut dan/atau gugurnya
permintaan pembelian kembali berdasarkan Formulir Pernyataan Kehendak ini.
Sehubungan dengan pembelian Saham oleh Perseroan sebagaimana diminta dan dinyatakan di
atas, bersama ini saya/kami juga menyatakan bahwa telah mengerti bahwa dengan adanya
pelaksanaan pembelian Saham milik saya/kami oleh Perseroan, Perseroan tidak memiliki
kewajiban untuk mengembalikan Saham yang telah dibeli tersebut kepada saya/kami.
Demikianlah Formulir Pernyataan Kehendak ini dibuat secara benar, lengkap dan tidak
menyesatkan serta ditandatangani di ______________ pada tanggal ___________________ 2018.
Yang menyatakan,

[materai Rp. 6.000]

Nama :

SURAT KUASA
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Alamat
No. KTP

:
:
:

dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik sah atas ____________________
(_________________________________________________________________________) saham
PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk, berkedudukan di Surabaya (“Perseroan”) (selanjutnya disebut
PEMBERI KUASA)
dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama
Alamat
No. KTP

:
:
:

(selanjutnya disebut PENERIMA KUASA)
KHUSUS
Untuk dan atas nama serta sah mewakili PEMBERI KUASA tersebut di atas, hadir dan memberikan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diadakan pada hari
Rabu, tanggal 26 September 2018 di Surabaya atau pada tanggal lain karena penundaannya,
(selanjutnya disebut Rapat), dengan Agenda sebagai berikut :
No.

Usulan

1.

Persetujuan atas rencana Penggabungan Usaha
(”Merger”) PT. Jaya Pari Steel Tbk (“JPRS”)
selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri
ke dalam Perseroan selaku Perusahaan Yang
Menerima Penggabungan, termasuk persetujuan
atas Rancangan Merger dan Akta Merger serta
pelaksanaan pembelian kembali saham para
pemegang saham yang tidak menyetujui
rencana Merger.

2.

Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran
Dasar Perseroan terkait dengan agenda
RUPSLB pada butir 1 di atas, khususnya Pasal 4
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu
perubahan Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh sehubungan dengan Merger Perseroan
dan cara pengungkapan maksud dan tujuan
Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan guna menyesuaikan dengan
Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.J.1,
Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK
No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008
tentang
Pokok-Pokok
Anggaran
Dasar
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

3.

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan.

Setuju

Abstain

Tidak Setuju

No.
4.

Usulan

Setuju

Abstain

Tidak Setuju

Persetujuan atas pemberian kuasa dan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di
atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat atau meminta dibuatkan segala aktaakta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat
yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat yang
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk keperluan dan melaksanakan tujuan tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak meminta dan
memberikan informasi, mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat, usul-usul dan mengambil
keputusan dengan mengeluarkan suara dalam Rapat, menandatangani surat-surat/akta-akta, dan
mengambil tindakan lain yang dianggap baik dan penting untuk mencapai maksud dan tujuan dari Surat
Kuasa ini.
Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku efektif sejak tanggal
ditandatanganinya Surat Kuasa ini.
.........................,............................ 2018

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Meterai Rp. 6000,-

________________________

________________________

Catatan:
1. Surat Kuasa ini harus ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000 Jika surat kuasa ini ditandatangani di
luar wilayah Negara Republik Indonesia oleh pemegang saham yang bersangkutan, maka Surat Kuasa
tersebut harus dilegalisir oleh notaris publik dan dicatatkan oleh kedutaan Indonesia di yurisdiksi yang
bersangkutan.
2. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka
keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
3. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju terhadap rencana Merger dapat menyatakan
kehendaknya untuk menjual sahamnya dengan mengisi Surat Kuasa Formulir Pernyataan Kehendak
Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Rencana Penggabungan Dengan Permintaan Pembelian
Saham dan Formulir Pernyataan Kehendak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Rencana
Penggabungan Dengan Permintaan Pembelian Saham sebagaimana terlampir pada Surat Kuasa ini.

SURAT KUASA
UNTUK MENGISI FORMULIR PERNYATAAN KEHENDAK PEMEGANG SAHAM
YANG TIDAK SETUJU RENCANA PENGGABUNGAN DENGAN PERMINTAAN
PEMBELIAN SAHAM

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
:
Alamat
:
No. KTP
:
sebagai pemegang/ pemilik _______________________ saham PT Gunawan Dianjaya
Steel Tbk berkedudukan di Surabaya (“Pemberi Kuasa”) dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama
:
Alamat
:
No. KTP
:
(“Penerima Kuasa”)
------------------------------------------------------ KHUSUS-------------------------------------------------------Untuk melengkapi dan menandatangani Formulir Pernyataan Kehendak Pemegang Saham
Yang Tidak Setuju Rencana Penggabungan Dengan Permintaan Pembelian Saham
(“Formulir Pernyataan Kehendak”) atas sebanyak ________________________ saham atas
nama Pemberi Kuasa, serta menyerahkannya kepada PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk
sebelum ditutupnya agenda pembahasan rencana Penggabungan Usaha PT Jaya Pari Steel
Tbk selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri ke dalam PT Gunawan Dianjaya Steel
Tbk selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………………..,………………….... 2018
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai Rp.6000,-

(…………………..……………)

( …………..………………………… )

