INFORMASI TAMBAHAN
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020
PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
SEBAGAI LANGKAH TINDAKAN PREVENTIF PENYEBARAN COVID-19
Merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk (“Perseroan”) tanggal 7 Agustus 2020 yang telah dimuat dalam Harian Ekonomi Neraca dan
menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 serta arahan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor S-4/D.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 serta dalam mencermati perkembangan penyebaran
wabah COVID-19 yang semakin tinggi, bersama ini Perseroan dengan hormat menyampaikan informasi
tambahan terkait beberapa penyesuaian dalam penyelenggaraan Rapat yang diperuntukkan kepada
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham (“Peserta”) sebagai berikut:
1. Rapat akan dilaksanakan sesuai jadwal yaitu tanggal 31 Agustus 2020, pukul 09.00 di Gedung Muamalat
Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Jakarta 12940;
2. Peserta yang akan menghadiri Rapat secara langsung, mohon berkenan mengikuti prosedur kesehatan
sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta Rapat yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri
Rapat dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 4 di bawah serta direkomendasikan
untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat;
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau
Kuasa Pemegang yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid atau Tes swab
yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes
rapid dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari sebelum Rapat. Pemegang Saham maupun kuasa
Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atas tes rapid tersebut diminta
untuk melakukan tes rapid yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh
Perseroan. Jika hasil tes rapid adalah reaktif, maka Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang
Saham diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 4 di bawah.
c. Deklarasi Kesehatan.
Peserta diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan “Deklarasi Kesehatan” yang dapat diunduh
melalui situs web Perseroan (https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor); Untuk menjaga
keamanan dan kesehatan Bersama, peserta yang baru melakukan perjalanan ke atau dari luar kota
kurang dari 14 hari sebelum Rapat disarankan untuk tidak menghadiri Rapat dan memberi kuasa sesuai
poin no. 4 di bawah.
d. Physical Distancing
Diterapkan jarak fisik aman antar Peserta Rapat dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk
yang disediakan di ruang Rapat maupun antrian saat memasuki ruang Rapat dan pengaturan yang
sama setelah Rapat selesai diselenggarakan;
e. Masker Kesehatan dan Sarung Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta Rapat WAJIB mengenakan masker kesehatan atau
masker kain dan sarung tangan.
f.

Peserta Rapat wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan
oleh Perseroan.

3. Berdasarkan pertimbangan kesehatan, Perseroan hanya menyediakan makanan/minuman
dan cinderamata secukupnya, sedangkan Laporan Tahunan elektronik akan disediakan dalam
bentuk softcopy dalam USB dan telah tersedia serta dapat diunduh melalui situs web Perseroan
(https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan);
4. Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam Rapat, dihimbau
dengan sangat untuk dapat memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) yaitu
PT Datindo Entrycom, Pihak Independen, yang telah ditunjuk oleh Perseroan, tanpa mengurangi
hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan /atau suara serta memberikan
suara dalam rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam rapat diperhitungkan dalam
pemungutan suara dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan
(https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/rups).
Demikian tambahan informasi ini disampaikan sehubungan rencana pelaksanaan Rapat Perseroan yang akan
diadakan pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB. Kami mohon maaf jika timbul ketidaknyamanan
atas hal ini. Dengan mengutamakan kebaikan bersama, kami dengan tulus berharap agar kita semua
senantiasa dalam keadaan sehat.
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