
PT LION METAL WORKS Tbk
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk 
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan 
diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal :  Rabu, 25 Agustus 2021
Jam  :  08.30 WIB
Tempat :  Hotel JW Marriott Jakarta
      Lt. 2, Ruang 2 Mutiara 1
      Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E 1.2 No. 1 & 2
      Mega Kuningan - Jakarta 12950
Acara:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan 

Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 
2020.

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan 
Perseroan tahun buku 2021 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan 
persyaratan lainnya.

3. Perubahan Pengurus Perseroan dan penetapan honorarium, bonus dan 
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan 
bagi anggota Direksi Perseroan.

4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan mata acara Rapat:
- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-2:
 Merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan 
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 (”UU PT”) dan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- Mata acara Rapat ke-3, yaitu pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan 
diantaranya karena masa jabatan yang telah habis.

- Mata acara Rapat ke-4, yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
diantaranya penyesuaian atas diterbitkannya POJK No. 15/POJK.04/2020 dan 
No. 16/POJK.04/2020 dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan 
Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan 
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

CATATAN :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang 

Saham, pemanggilan ini dianggap sebagai undangan dan Pemanggilan ini 
dapat dilihat juga di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan 
situs web eASY.KSEI.

2. Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para 
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat maupun yang 
berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 
pada tanggal 2 Agustus 2021, pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek 
Indonesia (Bursa).

3. Mekanisme Pemberian Kuasa
 a. Pemberian Kuasa secara elektronik.
      Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa secara elektronik 

(e Proxy) dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan 
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  pada  tautan https://akses.ksei.co.id 
dengan catatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan 
perusahaan tidak diperbolehkan untuk bertindak selaku penerima kuasa 
elektronik.

 b. Pemberian Kuasa Non elektronik.
      Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat 

mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan, Surat Kuasa 
tersebut diisi, ditandatangi di atas meterai Rp10.000,- dan diberikan paling 
lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat, dengan ketentuan para 
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh 
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun 
suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam 
pemungutan suara.

4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 
tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting 
pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, 
saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS 
secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat 
secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat 
secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan 
tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud 
untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/
Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk  mendapatkan 
Kon rmasi Tertulis Untuk Rapat ( KTUR”).

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta 
dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham 
dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya 
kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang Rapat.

 Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa 
fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus 
terakhir.

 Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk 
memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki 
ruang Rapat.

7. Bagi Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara langsung dalam Rapat, 
wajib mengikuti Protokol Keselamatan COVID-19 yang ditentukan oleh 
Perseroan.

8. Sesuai pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, Bahan mata acara Rapat tersedia 
sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat 
dan dapat diakses serta diunduh melalui www.lionmetal.co.id Bahan mata 
acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen sik dapat diperoleh di Kantor 
Perseroan pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh 
Pemegang Saham Perseroan.

9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta telah 
berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2021
PT Lion Metal Works Tbk

Direksi

RIFALDI PUTRA IRIANTO
rifaldi@mediaindonesia.com      

SEBANYAK 28 atlet In-
donesia telah menye-
lesaikan laga pertan-
dingan di Olimpiade 

2020 Tokyo, kemarin. Hingga 
saat ini kontingen 
I n d o n e s i a  p u n 
sukses mendulang 5 
medali Olimpiade di 
Tokyo dengan rin-
cian 1 medali emas, 
1 medali perak, dan 
3 medali perunggu.

Ganda putri Grey-
sia Polii/Apriyani 
R a h a y u  s u k s e s 
mencetak sejarah bagi bulu 
tangkis Indonesia dengan 
meraih medali emas Olim-
piade, kemarin. Satu medali 
lagi kemarin dipersembahkan 
tunggal putra Anthony Sinisu-
ka Ginting dengan merebut 
perunggu.

Tiga medali sebelumnya 
disumbangkan dari cabang 

olahraga angkat besi. Lifter 
andalan Indonesia Eko Yuli 
Irawan sukses memperta-
hankan raihan medali di 
Olimpiade selama empat kali 
keikutsertaannya. Di Tokyo, 
Eko Yuli berhak atas medali 
perak di kelas 61 kg.

Selain Eko Yuli, 
dua lifter muda 
Indonesia Windy 
Cantika Aisah (49 
kg) dan Rahmat Er-
win Abdullah (73 
kg) sukses menyum-
bangkan medali pe-
runggu pada debut 
mereka di Olim-
piade.

Lifter putri Nurul Akmal 
menjadi penampil terakhir, 
kemarin. Atlet asal Aceh yang 
tampil di kelas di atas 87 kg 
itu harus puas di peringkat 
kelima dengan total angkatan 
256 kg.

Setelah melihat perjalanan 
tim Indonesia selama di Olim-
piade Tokyo, Ketua Umum 

Komite Olimpiade Indone-
sia (KOI) Raja Sapta Oktohari 
memberikan apresiasi kepada 
seluruh atlet, khususnya atlet 
bulu tangkis dan angkat besi 
yang telah mempersembahkan 
medali untuk tim Indonesia.

Terkait dengan pencapai-
an medali di Olimpade 2020 
Tokyo, menurut Okto, hal 
yang terpenting saat ini ialah 
konsistensi induk cabang 
 olahraga untuk mengirimkan 
atlet mereka ke Olimpiade. 
Dia juga mengharapkan peran 
induk cabang olahraga lain-
nya yang memiliki potensi 
untuk lebih bekerja keras agar 
lebih banyak meloloskan atlet 
di Olimpiade 2024 Paris. 

“NOC Indonesia  membe-
rikan apresiasi kepada bulu 
tangkis dan angkat besi, ter-
masuk juga panahan yang sa-
ngat konsisten mengirimkan 
atlet ke Olimpiade. Masalah 
hasil, tentu semua atlet ingin 
menjadi yang terbaik,” kata 
Okto dalam keterangannya, 

kemarin.
“Menang atau kalah itu hal 

biasa. Namun, bagaimana 
tingkat partisipasi atlet itu 
menjadi bagian paling penting 
di Olimpiade,” imbuhnya.

Menurut Okto, jika parti-
sipasi atlet Indonesia pada 
setiap penyelenggaraan Olim-
piade ke depan terus bertam-
bah, kondisi ini juga akan 
diikuti peningkatan prestasi 
olahraga Indonesia di kancah 
dunia. 

Belajar dari Tiongkok
Okto juga menyebutkan 

Indonesia perlu mempelajari 
program pembinaan yang 
dilakukan beberapa negara 
lain. Tiongkok, misalnya, me-
rencanakan peak performance 
para atlet mereka saat tampil 

di Olimpiade. “Mereka (Tiong-
kok) sudah tidak melihat sa-
saran kecil lagi, tetapi sasaran 
yang besarnya,” katanya. 

“Masalah ini yang sebetul-
nya perlu kita diskusikan le-
bih tajam lagi dengan cabang-
cabang olahraga. Jangan sam-
pai kita puas dengan prestasi 
pada event kategori kecil saja. 
Ke depan, kita harus bisa 
melahirkan atlet yang mampu 
berprestasi di Olimpiade,” 
tegasnya.

Okto pun meminta induk 
cabang olahraga untuk segera 
mematangkan persiapan je-
lang kualifikasi Paris 2024. 
“Semua ini harus segera di-
matangkan sebab sudah ada 
cabor yang menggelar kuali-
fi kasi di akhir 2021,” tukas-
nya. (KOI/R-2)

KETAJAMAN striker Richar-
lison menjadi tumpuan juara 
bertahan Brasil untuk me-
ngalahkan Meksiko pada duel 
semifi nal sepak bola putra di 
Stadion Ibaraki Kashima, sore 
ini. Kemenangan itu tidak ha-
nya akan mengantar Selecao 
ke fi nal, tetapi juga menun-
taskan dendam kekalahan di 
laga pamungkas Olimpiade 
2012 London.

Richarlison patut menjadi 
perhatian bagi lini belakang 
El Tri--julukan Meksiko--ka-
rena bomber Everton itu telah 
mengoleksi lima gol dan men-

jadi pencetak gol tersubur di 
Olimpiade. Apalagi pemain 
yang kini diincar Real Madrid 
itu bertekad menghapus kega-
galan di Copa America saat 
takluk dari Argentina di fi nal, 
dengan menjadi kampiun di 
Olimpiade.

“Saya memikul tanggung 
jawab di pundak saya, untuk 
membawa tim menang. Saya 
sekarang benar-benar merasa 
kuat secara fisik dan men-
tal. Saya merasa lebih muda 
dan senang berada bersama 
rekan-rekan satu tim agar da-
pat memenangi laga dan kami 

harus mempertahankan emas 
kami,” tutur Richarlison. 

Kendati demikian, Meksiko 
bukan tim yang mudah ditak-
lukkan. Perjalanan Mek siko 
ke semifi nal memang diwar-

nai kekalahan 1-2 dari tuan 
rumah Jepang di pe nyisihan 
grup. Namun, setelah itu, 
Meksiko menunjukkan diri 
sebagai tim dengan penam-
pilan agresif. Terbukti mereka 

mencetak 14 gol sepanjang 
empat pertandingan, ter-
masuk ketika menyisihkan 
Korsel 6-3 di babak delapan 
besar.

“Ini peluang yang cukup 
menarik. Brasil merupakan 
salah satu tim favorit yang 
bisa mencapai fi nal dan sa-
ngat menyenangkan bisa 
melawan mereka. Jika ingin 
menjadi juara, harus meng-
hadapi yang terbaik dan Bra-
sil salah satu yang terbaik,” 
lanjut striker Meksiko  Henry 
Martin dikutip dari laman 
resmi FIFA.

Di semifi nal lain, tim ber-
tabur bintang Spanyol bakal 
jumpa tuan rumah Jepang di 
Saitama. Tekad memenangi 
laga diungkapkan pelatih 
Jepang Mariyasu Hajime yang 
merasa anak asuhnya berada 
pada performa terbaik untuk 
menjejak ke fi nal. (Olympics/
Asdiario/FIFA/And/R-2)

Sumber: Olympic/Litbang MI

TotalNegara

Perolehan Sementara Medali
Olimpiade Tokyo 2020
Data Senin (2/8) pukul 21.00 WIB.

*Russian Olympic Committee (Komite Olimpiade Rusia)

  1.  Tiongkok 29 17 16 62
  2.  Amerika Serikat 22 25 17 64
  3.  Jepang 17   6 10 33
  4.  Australia 14   4 15 33
  5.  ROC* 12 21 17 50
  6.  Britania Raya 11 12 12 35
  7.  Prancis   6 10   7 23
  8.  Jerman   6 10   7 23
  9.  Korea Selatan   6   4   9 19
10.  Belanda   5   7   6 18
35.  Indonesia   1   1   3   5
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Richarlison
Tumpuan Selecao
Membidik Final

TOMBAK TAJAM: Penyerang Brasil Richarlison menjadi 
andalan tim juara bertahan dengan ketajaman mencetak gol 
saat jumpa Meksiko di duel semifi nal sepak bola putra Olimpiade 
2020 Tokyo, sore ini. 

SUMBANG PERUNGGU: Pemain tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting (kanan) berjabat tangan dengan lawannya, pemain asal Guatemala Kevin Cordon, 
setelah menyelesaikan pertandingan perebutan medali perunggu di Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo, kemarin. Ginting menyumbang medali perunggu bagi 
Indonesia setelah unggul dua gim langsung 21-11, 21-13.

AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

AFP/PEDRO PARDO 

Induk cabang olahraga yang berpotensi harus kerja keras 
agar lebih banyak meloloskan atlet di Olimpiade 2024 Paris. 

KOI Ajak Cabor 
Kerja Keras 

Tetap Protes, Abaikan Ancaman Sanksi 
ATLET tolak peluru putri Amerika Serikat Raven Saunders meng-
ambil risiko terancam sanksi setelah melakukan protes di podium 
Olimpiade 2020 Tokyo, Minggu (1/8).

Atlet Afrika-Amerika berusia 25 tahun itu melakukan aksi protes 
dengan menyilangkan tangannya dalam bentuk X selama upacara 
penyerahan medali di Stadion Olimpiade Tokyo setelah mengklaim 
medali perak.

Seperti dikutip dari AFP, sejumlah media Amerika Serikat me-
laporkan Saunders yang merupakan atlet berkulit hitam dan 
pendukung hak-hak LGBT mengatakan sikapnya dibuat sebagai 
solidaritas kepada orang-orang tertindas.

Setelah meraih medali perak, Saunders mengatakan dia ingin 
mewakili orang-orang di seluruh dunia yang berjuang dan tidak 
memiliki platform untuk berbicara sendiri. (AFP/Rif/R-2)

Jamuan Makan Es Krim Bersama PM India
SEUSAI meraih medali perunggu tunggal putri di Olimpiade 2020 
Tokyo, pebulu tangkis asal India Pusarla V Sindhu tampak senang 
akan menikmati jamuan makan es krim bersama Perdana Menteri 
Narendra Modi, hari ini.

Dirinya kini menjadi wanita India pertama yang memenangi dua 
medali Olimpiade individu, yakni medali perunggu di Tokyo serta 
medali perak Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Ia sekaligus menjadi 
wakil India kedua menyusul atlet angkat besi, Saikhom Mirabai 
Chanu, yang menyumbang medali perak pada hari pembukaan 
Olimpiade Tokyo.

Menghadapi wakil Tiongkok He Bing Jiao di perebutan medali 
perunggu, Minggu (1/8), dan menang dua gim langsung 21-13, 
21-15 membuat Sindhu tampil dalam edisi GOAT (Greatest of All 
Time atau Yang Terbaik Sepanjang Masa) di halaman depan media 
Indian Express, kemarin.

Ayah Sindhu, PV Ramana, yang merupakan mantan pemain bola 
voli, mengatakan putrinya itu akan bertemu dengan PM India da-
lam acara undangan jamuan makan. (AFP/And/R-2)


