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PANGGILA!I'"
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SAMTNDO RES€U.FCES, TBK.
{'P6fseroan"} -

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemeganQ saham per$enoan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB',) yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/tanggal
Waktu
Ternpat

: Jumat,27Februsri2015
; 14.00W18
: Hotel Gran Melia Jalan l{.R. Rasuna $aid Kav X-0

. Kuningan Jakarta 12950
Dengan agenda Rapat, sebagai berikut- Perubahan $usunan Oireksi dan Oewan Komisaris perseroan ts*ait pengundurafl

diri pengurus Per$eroan.

Catatsn:
1. Panggilan ini berlaku $ebagai undangan resmi dan psr$eroan tidak mengirimkan .

^ $dangail khusus kepada para pernegang saham.
?. Yang berhak hadir ateu n€wakili dalamRapat adalahpemeqans saham vano

namanya tercatal datam Daftar Pemegang Saham perseroari pata hari dabul
4 Februari 2015 put<ul 16.00 WE. Bagi pemegang rekenins efbk pT K!$todiari
Senhal Ebk lndonesia datam penitipan kotektif, rjiwaiibkan mernberikan Daftar
lenegqlo S.aftern yang diketotinya tepaoa t<Set uniu'i menoapa*dn G;fintrfii
Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

3. Parnsgangsahamyangbofhalangan hadir dapatdiwakili.olshkuasanvadsnoan
meWawa surat kuasa yang sah dengart kelentuan para Anqooia Oelvan lnomeri'ris.
Dheksi dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sblaku kuasa oemeoano
saham Peraeroan dalarn Rapat. Bagi para pemeganq saham vanu alamatnvi
terdaflai di luar negeri. surai kuasa-hiirus ditegathasiolen notbrisitau peJatili
berwenang setempat.

4. Formulh surat suara dapet diperoleh setiaF jam keria di kafior Perseroan. Menara
Mulia, Lantai 16, Jl Jend. Gatot Subroto K:av. $i1, Jakarta Selatan 12gg0 dan
seluruh surat $uara harus diterima kembati oleh Direksi pemeroan sslambat-

_ tambalnya 3 {tiga} hari sebslum tanggal rapat.
5. Bahan-bahan Rapat te$elultersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan
_ sarnpai dengan tanggal diselenggarakan Rapal
6. Pemegang $aham yang berbentuk badan hukum wajib membawa folokooi

anggaran dasar beserta peiubahannya berikut sueunan penourus vano terakhir:
Sedangkan pelnegsng saham yang-akan menghadiri Rapit dinirho-n Cenoan
horrfiet untuk menyerahkan fotokopi Karfu Tanda Penduduk atau tanda oenod'nal

_ !?innya kepada pelugas pendaflaran sebelurn memasukl ruang Rapat. 
' -

7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para peniegang saham atau. Ip-".rnya lglg satr dimohon dengan hormal sudatr beriida di te-mpat Rapat
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapet dimulai
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