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Perihal : Penjelasan Terkait Rencana Pelaksanaan Public Expose Tahunan PT Palma Serasih Tbk Tahun 2021
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaksanaan Public Expose sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E tentang
Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004
tanggal 19 Juli 2004), dan merujuk pada surat nomor 003/PS/CORSEC/EKS/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal Rencana
Penyelenggaraan Public Expose Tahunan yang telah diungkapkan pada Sistem Pelaporan Elektronik SPE-IDXNet, maka
bersama ini kami sampaikan hal-hal terkait pelaksanaan Public Expose PT Palma Serasih Tbk (“Perseroan”) tahun 2021:
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Agenda
Pihak yang hadir

: Rabu, 30 Juni 2021
: Pk 15.00 WIB – selesai
: Gedung Graha Arda, Jl. HR Rasuna Said Kav B.6, Jakarta Selatan 12910
: Pemaparan Kinerja Perseroan pada tahun 2020 dan semester pertama tahun 2021
: Direksi Perseroan

Public Expose ini akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sehubungan dengan himbauan Pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan akan
menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan dan pencegahan dan
pengendalian penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, seluruh Peserta wajib mengikuti
protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
• memiliki surat keterangan uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 yang
diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan dengan tanggal pengambilan sampel
maksimal 1 (satu) hari sebelum acara;
• menggunakan masker;
• mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan hand
sanitizer dsb, baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat
penyelenggaraan acara;
• pada saat pendaftaran wajib menyerahkan Formulir Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi
kesehatan dan perjalanan yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.palmaserasih.co.id);
• Menerapkan jaga jarak/physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat
penyelenggaraan acara baik sebelum acara dimulai, pada saat acara, maupun setelah acara selesai;

Perseroan berhak dan berwenang melarang Peserta untuk menghadiri atau berada dalam ruang acara
apabila Peserta tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan di atas, termasuk apabila Peserta
menunjukkan gejala kurang sehat, seperti batuk, bersin berulang, flu, demam/suhu tubuh lebih dari
37,5°C, dsb;
• Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan/atau souvenir;
• Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan termasuk materi acara dalam bentuk hardcopy maupun
softcopy, dalam bentuk flashdisk atau media fisik lainnya. Perseroan hanya menyediakan QR Code untuk
mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web dimana materi acara tersedia.
Sesuai dengan ketentuan butir V.4.2 Peraturan I-E, materi Public Expose kami sampaikan 3 (tiga) Hari Bursa
sebelum tanggal penyelenggaran Public Expose melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan,
yaitu www.palmaserasih.co.id pada hari Jumat, 25 Juni 2021.
Materi dan penyampaian Public Expose menggunakan Bahasa Indonesia.
Pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui email ke corporate.secretary@palmaserasih.co.id.
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Demikian kami sampaikan, terima kasih.
Hormat kami,
PT Palma Serasih Tbk

Astrida Niovita Bachtiar
Sekretaris Perusahaan

