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Direksi Perseroan AKRA dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Jum’at, 30 April 2021 
Pukul   : 10.00 WIB - selesai 
Tempat  : AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2, 

  Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia 
 
Dengan Agenda Mata Acara: 
 
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 
 
2. Persetujuan rencanan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 

2020 (Termasuk pengajuan pembagian dividen) 
 
3. Penunjukkan KAP Independen untuk audit buku Perseroan tahun buku 31 Desember 2021 
 
4. Perubahan dan Pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK No.15/POJK 04/2020 
 
Undangan dan bahan RUPS selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut: 
https://www.akr.co.id/shareholders-agm-egm 
 

 

Kami juga telah resmi merilis Laporan Tahunan 2020 pada tanggal 8 April 
2021 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada para pemegang 
saham yang harus disediakan paling lambat 21 hari sebelum RUPS. 
 
File lengkapnya dapat diakses pada tautan berikut: 
https://www.akr.co.id/annual-report 
 

 
 

Corporate Secretary 

PT AKR Corporindo Tbk. 
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PT AKR Corporindo Tbk 
 
PT AKR Corporindo Tbk (Perseroan) didirikan di Surabaya pada tahun 1977 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Perseroan adalah 
perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia jasa distribusi BBM dan bahan kimia dasar. Perusahaan ini juga merupakan 
perusahaan swasta nasional pertama yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk jasa pendistribusian BBM bersubsidi. Perusahaan patungan dengan 
BP telah membuka Stasiun bensin non subsidi di bawah BP-AKR retail di berbagai lokasi di Indonesia. Selain itu, Perseroran juga bergerak dalam bidang 
penyedia jasa logistik dan infrastruktur dengan wilayah operasi di Indonesia. Melalui sejumlah anak perusahaan, Perseroan juga beroperasi di bidang jasa 
logistik dan manufaktur. 
 
Disclaimer 
 
Komunikasi ini semata-mata ditujukan kepada penerima dan mungkin mengandung informasi rahasia, atau khusus. Publikasi ini tidak ada hubungannya 
dengan tujan investasi khusus, situasi keuangan dan kebutuhan khusus dari seseorang atau suatu badan tertentu yang mungkin menerima laporan ini. 
Dengan demikian, kami ataupun afiliasi kami atau orang-orang yang terkait dengan kami tidak menerima kewajiban apapun untuk suatu kerugian atau 
kerusakan langsung, tidak langsung atau konsekuential yang mungkin timbul dari pengunaan informasi atau pendapat dalam publikasi ini. Banyak faktor, 
termasuk yang didikusikan lebih lengkap dimanapun di dalam rilis ini dan dalam permohonan PT AKR Corporindo Tbk atau afiliasiinya pada instansi 
regulator yang bersangkutan khususnya laporan keuangan kuartalan, laporan tahunan, presentasi perusahaan mereka serta yang lainnya, dapat 
menyebabkan hasilnya berbeda secara material dari yang dinyatakan. Pendapat-pendapat yang dinyatakan mungkin tunduk pada perubahaan tanpa 
pemberitahuan. 
 


