INFORMASI TAMBAHAN
Kepada Para Pemegang Saham
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
(“Perseroan”)
Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona” yang ditetapkan
Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan dalam rangka mendukung upayaupaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada
para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2020 (“Rapat”), sebagai berikut:
1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua
pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) dengan melengkapi
“Formulir Surat Kuasa” yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.maybank.co.id dan dapat
dikirimkan melalui email CorporateSecretary@maybank.co.id.
Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi wajib disampaikan secara langsung melalui drop box yang
disediakan Perseroan di Lobby Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta, selambat-lambatnya
pada tanggal 30 Maret 2020, sebelum Rapat dimulai.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web
Perseroan www.maybank.co.id. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan
pertanyaan atas mata acara Rapat melalui email dalam butir 2 (dua) di atas dan pertanyaan tersebut akan
disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh
Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling
lambat 3 hari setelah Rapat.
4. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata
acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa
yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) di atas.
5. Kepada Pemegang Saham yang mewakilkan suaranya kepada BAE, Perseroan akan mengirim Laporan
Tahunan elektronik dan tanda terima kasih ke alamat yang tertera pada Formulir Surat Kuasa.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan
elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Pemegang Saham yang menghadiri Rapat akan diminta menandatangani “Deklarasi Kesehatan” yang
dapat diunduh di situs web Perseroan www.maybank.co.id dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang
ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung Sentral
Senayan III.
8. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui live streaming dan Pemegang Saham hanya dapat
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi “Zoom” dengan link yang akan diinformasikan pada situs
web Perseroan www.maybank.co.id.
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