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Kebijakan Pelayanan Pemegang Saham

Ini adalah kebijakan Indorama Ventures Public Company Limited ("IVL") untuk
memperlakukan semua pemegang saham secara setara dan adil. Ini adalah prioritas
paling atas untuk melindungi hak-hak Pemegang Saham terlepas dari kepemilikan
saham mereka dan mendorong mereka untuk melaksanakan hak-hak mereka
sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang yang relevan.

Hak Pemegang Saham
Untuk mengenali kepentingan dan hak-hak semua pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, IVL mengakui hak-hak dasar yang
sah pemegang saham untuk berpartisipasi dalam rapat pemegang saham, hak untuk
menyetujui laporan keuangan tahunan Perusahaan, dalam menunjuk proxy untuk
berpartisipasi dan suara pada rapat pemegang saham, hak untuk memilih untuk
penunjukan atau pengangkatan direksi individu, hak untuk memilih pada penunjukan
auditor independen tahunan dan memperbaiki biaya audit tahunan, menyetujui
pembayaran dividen tahunan dan hak untuk memilih pada berbagai masalah bisnis
yang signifikan seperti modal. Penurunan/kenaikan modal, perubahan anggaran dasar
atau perubahan dari anggaran dasar yang sudah ada sebelumnya, merger dan akuisisi,
masalah instrumen utang lain-lain
IVL sangat mendorong pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap
berbagai aspek Bisnis perusahaan dan memberikan pendapat dan rekomendasi
mereka selama pertemuan pemegang saham dan akan memfasilitasi proses bagi
Pemegang Saham untuk mengirim pertanyaan yang harus ditanyakan pada pertemuan
di muka pemegang saham.
Terlepas dari hak-hak dasar pemegang saham, IVL sebelumnya dengan baik
menekankan pengungkapan dan penyebaran yang memadai, akurat, tepat waktu dan
transparan kepada pemegang saham.

Pelayanan Pemegang Saham yang Adil
Untuk mengenali pentingnya pelayanan pemegang saham yang adil, Direksi telah
membentuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang berbasis pada hak-hak pemegang
saham dan seimbang dan perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham, serta
melakukan tugas-tugas berikut:

1. Untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik, IVL akan selalu memberikan
pemegang saham dengan kesempatan sebelum rapat pemegang saham, untuk
mengusulkan hal-hal untuk diajukan sebagai agenda, mengirimkan pertanyaan tentang
laporan bisnis atau keuangan dan juga kesempatan untuk mengusulkan kandidat yang
memenuhi syarat tanpa karakteristik yang dilarang untuk pemilihan direksi di Rapat
Umum Pemegang Saham. Kriteria dan proses untuk mengusulkan agenda dan
kandidat yang memenuhi syarat akan diinformasikan kepada pemegang saham melalui
sistem penyebaran informasi Bursa Efek Thailand dan melalui Perusahaan situs web.
2. IVL akan mengadakan pertemuan pemegang saham di sebuah lokasi yang dapat
diakses untuk semua dan memastikan proses pendaftaran yang mudah.
3. IVL akan memastikan bahwa pertemuan para pemegang saham dapat dilakukan
secara transparan dan dengan cara yang efisien dan pemegang saham diberi
kesempatan yang memadai dan waktu untuk bertanya pertanyaan mereka.
4. Tidak ada agenda baru akan diajukan pada pertemuan selain agenda diedarkan ke
para pemegang saham.
5. Jika pemegang saham tidak dapat berpartisipasi pada pertemuan pemegang saham
secara langsung, IVL akan memberikan opsi untuk menunjuk pengganti yang
dikuasakan sebagai wakil untuk menghadiri. Wakil dapat berupa direktur independen
atau orang yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pertemuan
dan menggunakan suara atas nama pemegang saham. Dalam hal ini formulir
perwakilan akan diedarkan.
6. Kertas suara akan digunakan untuk memilih setiap item agenda. IVL secara
elektronik akan memindai surat suara dan menyatakan hasil voting untuk setiap item
agenda selama pertemuan. Perhitungan suara dan deklarasi hasil akan dilakukan di
bawah pengawasan seorang relawan pemegang saham yang ditunjuk pada awal
pertemuan dan penasehat hukum. Semua surat suara akan disimpan oleh Perusahaan
untuk referensi di masa mendatang untuk jangka waktu lima tahun.
7. Untuk menghindari penggunaan informasi rahasia, IVL memiliki kebijakan internal
untuk mengawasi penggunaan informasi rahasia dan perdagangan efek oleh direksi,
eksekutif dan karyawan dan akan memastikan bahwa pedoman dibuat sebagaimana
tercantum dalam kebijakan yang benar-benar dipatuhi.

