RENCANA PENYELENGGARAAN PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE)
PT ROYAL PRIMA Tbk. (“Perseroan”)
Perseroan dengan ini mengundang publik untuk dapat menghadiri Paparan Publik (Public Expose) untuk Tahun Buku 2021,
yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal
Pukul
Tempat
Zoom
Link Zoom

: Rabu, 27 Juli 2022
: 11.30 WIB (setelah RUPS selesai)
: Ruang Serbaguna RSU Royal Prima, Jl. Ayahanda No. 62, Medan
: Meeting ID 2161777028; Passcode 123
: https://us02web.zoom.us/j/2161777028?pwd=cFdXUi9oNXhhMW1lbklhSnNjN0oxZz09

Pembahasan Public Expose:
1. Kinerja keuangan dan operasi
2. Kendala dan peluang ke depan
3. Upaya peningkatan kinerja Perusahaan
4. Target tahun berjalan
Catatan:
1. Public Expose diadakan setelah RUPS selesai.
a) Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID‐19), Publik wajib
mengikuti arahan Pemerintah dalam menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID‐19,
baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Public Expose. Untuk itu Perseroan
mengharapkan agar Publik dapat berpartisipasi dalam Public Expose secara elektronik dengan
mengakses link zoom pada keterangan di atas.
2. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID‐19 (“Protokol Kesehatan COVID‐19”), untuk mengikuti Public
Expose secara fisik, wajib mengikuti ketentuan yang sama saat mengikuti RUPS, yaitu:
a) Menunjukkan sertifikat vaksin dengan dua dosis penuh atau memiliki surat keterangan uji tes rapid
antigen atau tes swab PCR COVID‐19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit,
puskesmas atau klinik, dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 24 (dua puluh empat)
jam sebelum Public Expose.
b) Wajib menggunakan masker medis selama berada di area dan tempat Public Expose.
c) Memiliki suhu tubuh di bawah 37,1° C.
d) Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Public Expose.
e) Menerapkan kebijakan menjaga jarak.
f) Dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
g) Dalam hal diketahui tidak memenuhi persyaratan huruf a‐f diatas, maka Perseroan berhak untuk:
i.
Melarang atau memperbolehkan untuk menghadiri Public Expose;
ii.
Meminta untuk segera meninggalkan ruang Public Expose dan/atau gedung tempat
penyelenggaraan Public Expose; atau
iii.
Melakukan tindakan‐tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol
kesehatan.
3. Bahan‐bahan yang berkenaan dengan Public Expose dapat diunduh di situs BEI dan Perseroan.
4. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan tidak
menyediakan konsumsi berupa makanan, maupun souvenir untuk publik yang menghadiri Public Expose.

Demikian untuk diketahui.

PT Royal Prima Tbk.

