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DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")
.
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I
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PEMANGGILAN
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuaidengan anggatan dasar Pe~rcian, denganlni Direksi mengundang
para pemegang sa ham Perseroan untuk menghadiri Rap<=itUmum
pemegang $aham'Tahunan
("Rapat") yang akan dlselenggarakan
· pada:

.Harll Tanggal
Waktll
Tempcit

Dengana~ra
.

.

: setasa, 24 Mei 2011
: PukuI13.00 W1B - selesaJ
: Ruang Glory 2, Hotel CiputraJakarta
Lantal6, JalanLe.tnan Jenderal S. Parman,
Jakarta Barat 11470
.

sebaqai berik~t

Rapat Umum Pemeg ang SahamTahunan.
.
1.'Persetuju~n laporan tahLlliantermasuk pengesahah laporan keuangan
· serta laporan tI.,Igas penga~asan Dewan I<:omisaris uhtuk tahun buku
yang berakhirpada tanggal :31. Oesember 201 0;
.2. per1etapan penggunaan lababeisih; .
.
.,'
.
3. PenunJukSri aJ:$unfan P4blikuntuk
memeri~sa [aporan keuanqan
. Perseroan'
untuk .tahun buku yang berakhir .pada tanggal
'31Deseil1~t2011;'
.~ .'.
.
.....
"
.....
A-, Penetapan honorarium Clan tunjangan Dewan Komisans'dan Dlreksi
PerSeroan;
.
.
. .
Catatan:
'
1. yang .berhakmenghadiri Rapal tersebut·adalah para pemegang saham
atau pemega:J"!g rekening efek dalam penitipan kolektit PT Kust9dian
Sentfal Efek Indonesia (KSEI), yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang
Saham Perseroan
padatanggal
06 Mei 2011,
puku116.00 WiS.
.
,
'2. Bagi Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening dalam
penitipan kolektif diwajibkan rnemberikan Dattar Pemegang Sa ham
yang dikelolanyakepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapa! (K.TUR). .
.
.
3. Peil1,Wang sanarn atau.kuesa rnereka yangsafl, yang. akan Jl1enghadiri
: Rapet:yyajibuntuk
menyerahkan fotokopi' Surat Kolektif Saham dan
· . f~to'~opt
,Kaitu Tanda P~riduduk (KTf'La!ay tandilpengenal
lainnya
'~kepada'jpetugas
pendaftaran
Perseroan
sebelum mernasuk!
ruang Rapat.
.
.
4. Pem~ang saham dalam penitipan kolektif membawa KTUR yang dapat
diperoleh
melalui ,Ang-gota. Bursa .atau
Bank Kustodian,
. 5. Pemegarig saharn yang.berhalangan hadir dapat diwakili ole.h orang
. lain berdasarkari surat kuasa, akan tetapi anggota bireksi. Dewan
K-omis.art~ dan para pegawai Perseroan tidak dfperkenankan untuk
bertlndak sebaqai kuasa.
.'
,
.
6.. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil
. formu),ir surat kuasa di kantor Perseroan, Jalan ProtDR,Satrio
Kaveling 6~.Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, pada setiap hari
dan jamkei:j,a.
..
.
7. Sural. kuasa tersebut sudah diterima Perseroan selambat-Iambatnya
pada hari K;:Imis , ta[19gal 19 Mei 2011 pukul 16.00 WIB.
S, a. pemegahgsatiamyang
berstatus badan hukum dapat diwakili
dalam Rapar oleh orang yang mempunyai ,wewenang sesuai
anggaran
dasar masing-masing
untuk bertindak derniklan:
b.P~mberi kuasa yang berstatus badan hukurn perseroan tematas
wajib menyampaikan kepada Perseroan yaitu fptokopi anggaran
dasar lengk,ap yang, masih berlaku den Risalah Rapat umurn
Pemegang$aham
tentang susunan anggota Direksi pernberi
kuasa yang menjabat. beserta bukti pendaftarannya
dalam
Dattar Perusahaan, seluruhnya selambat-lambatny~1 3 (tiga) ha"ri
kerja sebelum tanggal Rapat.
. .
.
9. Untuk kete(tibanRapat,
para pemegang sa-ham atau kuasanya
. _ diharapkar).sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapatdimulai.
Bahan yang akan dibicarakan datam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan
ceralamat di Jalan Prof. DR. Satrio Kaveling 6, Karet Kuningan, Jakarta
setatan 12940, sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal
Rapat.
Jakarta,
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