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PROTOKOL KESEHATAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

 

 

Tindakan Preventif terhadap Penyebaran Covid-19 : 

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19 : 

a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan 

sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dimohon dapat hadir secara elektronik melalui 

aplikasi eASY.KSEI, atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI;  

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti 

dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, 

sebagai berikut: 

i. Wajib membawa Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reaktif) atau Swab PCR 

(negatif) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan 

sampai 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 25 Juli 2021. 

ii. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat 

berlangsung. 

iii. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C 

iv. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri wajib melengkapi Formulir Deklarasi 

Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (https://www.mcash.id/) dan 

kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang rapat. Apabila tidak 

memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak 

diperkenankan memasuki ruang Rapat 

v. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing baik 

sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai.  

vi. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai. 

c. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala 

infeksi Covid-19 seperti batuk, pilek, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri 

Rapat dan dihimbau untuk secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa 

secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. 

d. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada 

dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau 

kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin 

b di atas. 

e. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, Perseroan tidak menyediakan 

Laporan Tahunan dalam bentuk Salinan atau flash disk maupun tanda terima kasih kepada 
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Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Pemegang saham dapat 

mengakses atau mengunduh materi Rapat di website Perseroan (https://www.mcash.id/). 
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