TATA TERTIB

PUBLIC EXPOSE TAHUN BUKU 2019
PT COTTONINDO ARIESTA Tbk.
Bandung, 25 Agustus 2020

1. UMUM
Rapat Public Expose Tahun Buku 2019 Perusahaan PT Cottonindo Ariesta Tbk.
2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT
Rapat diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal :
Pukul:
Tempat:
Media:

Selasa/25 Agustus 2020
14:30 - 15:30 WIB
Gedung Cottonindo Ariesta, Meeting Room, Lantai 2; Jl. Holis No.
442A, Bandung 40212.
Zoom webinar meeting

3. AGENDA RAPAT
Agenda Pertama

:

Pelaporan Pelaksanaa RUPST 2019

Agenda Kedua

:

Kinerja Operasional Perseroan Tahun 2019

Agenda Ketiga

:

Kinerja Keuangan Perseroan Tahun 2019

Agenda Keempat :

Kilasan Bisnis Perseroan Tahun 2020

4. PESERTA RAPAT
A. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 Pukul 16:15 WIB,
atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada
tanggal 30 Juli 2020 atau kuasanya, atau Undangan atau Pemegang Saham yang
sesudah “record date” 30 Juli 2020 dan bermaksud mengikuti Rapat.

B. Peserta Rapat Pubex sangat disarankan agar terlebih dahulu mendaftarkan diri
kepada Panitia Pubex ke alamat e mail: pubex@cottonindo.com dengan melengkapi
data diri:
i.
Nama
ii.
Alamat e-mail
iii.
Nomor HP
iv.
Sebagai Pemegang Saham atau,
v.
Kuasa Pemegang Saham dengan melampirkan Surat Kuasa, sebagaimana
tercantum dalam http//www.cottonindo/rups/
vi.
Lampiran scan foto copy KTP (format PDF file)
vii.
Pertanyaan (jika ada)
C. Peserta Rapat Pubex disarankan telah terkonfirmasi dalam keikutsertaannya dalam
Rapat Public Expose (Pubex) 25 Agustus 2020.
D. Dalam hal calon peserta Rapat belum terkonfirmasi dapat melihat pengumuman di
web site http//cottonindo/pubex/ untuk melakukan akses menggunakan apliaksi
Zoom meeting dan mengikuti Rapat.
E. Dalam hal peserta Rapat yang hadir secara langsung, bersedia mematuhi seluruh
Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Panitia Rapat, sebagaimana berlaku pada
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 perseroan yang telah
dilakukan pada hari/ tanggal/ tempat yang sama di waktu sebelumnya.

5. UNDANGAN
Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi emiten
yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi
dan dimungkinkan untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat.
6. PIMPINAN RAPAT
a)

Ditunjuk dan diwakili oleh Direksi Perseroan.

b)

Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan
Istirahat dan Sholat.

c)

Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak
memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam
Tata Tertib ini.

7. BAHASA
Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka
yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam
Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. PERTANYAAN
a)
b)
c)
d)

c)

Pertanyaan dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya serta Undangan
dan harus sesuai dengan konteks pada Agenda Rapat.
Pertanyaan harus relevan dengan konteks Pubex.
Pertanyaan harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan sopan santun
Pertanyaan dapat diajukan peserta Rapat dengan prioritas sebagai berikut:
− Pemegang Saham atau Kuasanya
− Media masa
− Undangan
− Wartawan
− Masyarakat Pasar Modal Indonesia

Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masingmasing Agenda Rapat.
d) Pertanyaan yang tidak dapat/tidak sempat dijawab oleh emiten karena keterbatasan
waktu Rapat dapat diajukan melalui tertulis melalui e-mail yang ditujukan kepada:
pubex@cottonindo.com
e) Pimpinan Rapat berhak mengelompokan pertanyaan sejenis dan Panelis dapat
menjawab pertanyaan tersebut
f) Pimpinan Rapat berhak menentukan prioritas dalam menjawab pertanyaan peserta
Rapat
g) Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat kepada sesama Pemegang Saham.
h) Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak
dapat ditanggapi.
i) Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat kepada Panelis Rapat Pubex melalui Ketua Rapat yang disampaikan
melalui form chat digital pada aplikasi Zoom meeting.
j) Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 5 pertanyaan atau pendapat pertama yang
masuk dalam sistem tanya jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masingmasing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan
mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang
bersangkutan.
k) Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang
akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau
pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan
akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak Rapat Pubex ditutup.
l) Berkaitan dengan butir (k), peserta Rapat yang tidak menginformasikan/menuliskan
alamat e-mail-nya, tidak dapat ditanggapi secara tertulis oleh Panelis Rapat.
m) Pimpinan Rapat berhak membatasi proses tanya jawab dan untuk menjaga
kelangsungan Rapat secara tertib dapat mengambil tindakan yang diperlukan
untuk kelancaran Rapat.

9. PENGUMUMAN DAN MEDIA RAPAT
Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan
ketentuan Pasal 18 ayat 6 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang
Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, telah dilakukan kepada
para pemegang saham.
Pengumuman pelaksanaan RUPS Tahun 2019 dan penyelengaraan Rapat Pubex
sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada:
(i)
situs web Perseroan; www.cottonindo.com
(ii)
situs web Bursa Efek Indonesia;
(iii)
situs web KSEI; eASY.KSEI
dengan uraian:
Pengumuman Agenda Rapat PUBEX telah diumumkan pada ke-tiga situs web di atas
pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020.
Calon Peserta Rapat Pubex ini disarakan terlebih dahulu menghubungi Panitia Pubex
Cottonindo Ariesta di: pubex@cottonindo.com
Informasi untuk Pubex dapat dilihat di web site PT Cottonindo Ariesta Tbk., di:
cottonindo/pubex/
Rapat PUBEX diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi bagi
mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia dapat meminta Agenda tertulis dalam
bahasa Inggris yang diajukan kepada Panelis di: pubex@cottonindo.com

11. PENUTUP
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh
Ketua Rapat.

Bandung, 25 Agustus 2020
Direksi
PT Cottonindo Ariesta Tbk.

