
PENGUMUMAN 
Kepada Seluruh Pemegang Saham 

PT Millennium Pharmacon International Tbk (“Perseroan”) 

  

Perseroan senantiasa memperhatikan kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham 
dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karenanya, terkait rencana penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa  (“Rapat”) Perseroan tanggal 29 April 2021, dan dengan memperhatikan: 

 Himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak interaksi sosial 
(social distancing), terkait dengan perkembangan terkini penyebaran COVID-19 
di Indonesia 

 Pedoman Teknis World Health Organization (WHO) terkait penanganan COVID-
19 

Maka dihimbau kepada pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan 
cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu PT Raya Saham Registra  
yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan 
pertanyaan kepada Rapat. Adapun Mekanisme Pemberian Kuasa dapat dilihat pada 
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa tanggal 7 April 2021 melalui surat kabar harian berbahasa   
Indonesia Media Indonesia,  situs Web PT Bursa Efek Indonesia, situs web  PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan.  

Bagi pemegang saham yang tetap hadir secara fisik langsung, maka Direksi Perseroan 
akan mengambil langkah-langkah pengamanan sebagai berikut, antara lain: 

1. Meminimalkan jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri Rapat, sehingga 
dapat dipastikan jarak interaksi sosial yang memadai, sesuai pedoman teknis 
WHO. 

2. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh Pemegang Saham dan/atau tamu 
undangan Rapat oleh petugas. Jika terdapat Pemegang Saham dan/atau tamu 
undangan yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,50C, disarankan untuk 
meninggalkan tempat Rapat. Untuk memastikan Pemegang Saham tersebut 
mendapatkan haknya, yaitu hadir dan memberikan suara dalam Rapat, maka 
Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diisi Pemegang 
Saham sebelum meninggalkan tempat Rapat. 

3. Menyediakan hand sanitizer yang cukup pada titik-titik tertentu di dalam dan 
sekitar ruang Rapat. 

4. Pemegang Saham dan/atau tamu undangan diharuskan mengenakan masker 
dengan baik dan benar sebelum memasuki ruang Rapat dan selama Rapat 
berlangsung. 

5. Memastikan terdapat jarak 1 meter pada garis antrian dan tempat duduk bagi 
para Pemegang Saham dan/atau tamu undangan. 



6. Menghimbau kepada para Pemegang Saham dan/atau tamu undangan untuk 
tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung. 

7. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan cindera mata kepada 
Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. 

Untuk Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap 
dapat berpartisipasi dan mendapatkan haknya, dengan memberikan kuasa melalui 
formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs Perseroan http://mpi-indonesia.co.id  
dan/atau memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI (jelas dalam 
Panggilan RUPS). 

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai hal di atas, dapat menghubungi 
bagian Sekretaris Perseroan pada jam kerja sesuai informasi alamat email dan nomor 
telepon/faksimili sebagaimana tertera di bawah ini. 

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima 
kasih. 

Jakarta, 7 April 2021 
Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk 
Sekretaris Perusahaan, Crown Bungur Arteri 2-4th fl, 

Jl. Sultan Iskandar Muda no. 18 – Jakarta 12240 
Telp. (+6221) 2708 5961; Faks. (+6221) 2708 5958; 

E-mail: olga@mpi-pharmaniaga.co.id; 
Situs Web: www.mpi-indonesia.co.id 
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