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Keputusan Direksi [nama perusahaan] (“Perusahaan”) dibuat pada tanggal 
____________  (“KEPUTUSAN”) 
 
 
Memutuskan: 
 
Untuk Membuka Rekening Efek: 
 
1. Rekening Efek (selanjutnya disebut “Rekening”) untuk Perusahaan di PT CGS-

CIMB Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut “CIMB”) dan dioperasikan 
sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan yang mengatur pengoperasian dari 
Rekening yang berlaku dari waktu ke waktu, sebuah Salinan yang dilekatkan disini 
dan telah dibaca dan disetujui oleh Direksi. 

 
2. Bahwa : 

[nama Direktur] 
[nama Direktur] 
[nama Direktur] 
 
Para Direktur Perusahaan yang berwenang untuk menandatangani Formulir 
Pembukaan Rekening Efek untuk dan atas nama Perusahaan untuk pembukaan 
Rekening. 

 
3. Sampai dengan pemberitahuan tertulis yang menyatakan sebaliknya diterima oleh 

CIMB, nama-nama pihak dari Perusahaan (selanjutnya disebut “Pihak yang 
Berwenang”) sebagaimana disebutkan dalam formulir spesimen tandatangan 
terlampir adalah berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan dibawah ini atas 
nama Perusahaan: 

 
3.1 Bahwa _________________dari Pihak Yang Berwenang yang disebutkan dalam 

Daftar Nama Yang Berwenang Memberikan Instruksi Jual dan Beli (Lampiran 
A) berhak dan berwenang atas nama Perusahaan untuk memberikan pesanan atau 
instruksi baik secara verbal maupun tertulis kepada CIMB untuk pembelian dan 
penjualan efek.  

 
3.2 Bahwa __________________ dari Pihak Yang Berwenang dari Grup ___ atau 

_______________ dari Pihak Yang Berwenang secara bersama-sama dari Grup 
____ yang disebutkan dalam Daftar Nama Yang Berwenang Memberikan 
Instruksi Penyelesaian (Lampiran B) berhak dan berwenang atas nama 
Perusahaan: 

 
(a) Untuk memberikan instruksi secara tertulis kepada CIMB untuk penyelesaian 

pembelian efek; 
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(b) Untuk menandatangani formulir aplikasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk 
pembukaan dan penutupan rekening efek, sub-rekening di lembaga 
penyimpanan dan rekening nominee; 

 
(c) Untuk menandatangani semua formulir dan dokumen yang dibutuhkan untuk 

melakukan transfer, deposisi, penarikan dan pendaftaran efek; 
 

(d) Untuk memberikan instruksi kepada CIMB untuk mengambil tindakan atas 
hak korporasi berkaitan dengan efek yang disimpan oleh CIMB di sub 
rekening lembaga penyimpanan; 

 
(e) Untuk memberitahukan CIMB setiap perubahan secara khusus (anggaran 

dasar) dari Perusahaan;  
 

(f) Untuk mengikat Perusahaan dalam semua transaksi antara CIMB dengan 
Perusahaan; dan 

 
(g) Untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu berkaitan dengan 

pembukaan Rekening. 
 
4. Perusahaan wajib dengan segera memberitahukan CIMB atas setiap perubahan pada 

Daftar Nama Yang Berwenang (termasuk namun tidak terbatas pada 
penambahan/perubahan penandatangan) dengan mengirimkan kepada CIMB fotokopi 
resolusi perubahan yang disahkan oleh Komisaris Utama  dan Corporate Secretary  
atau salah satu Direktur lainnya menyetujui perubahan tersebut, bersamaan dengan 
specimen tandatangan dari tambahan/pengganti dan hal lainnya yang secara khusus 
diminta oleh CIMB. 

 
5. Keputusan ini dibuat dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan 

hukum serta peraturan yang berlaku dimana Perusahaan berdomisili. 
 

6. Keputusan ini wajib disampaikan kepada CIMB dan berlaku sampai dengan resolusi 
perubahan dibuat dan fotokopinya yang disahkan oleh Komisaris Utama atau salah 
satu Direktur, atau pejabat berwenang lainnya mengacu kepada Anggaran Dasar 
Perusahaan, dan telah harus diterima dan diketahui secara tertulis oleh CIMB 

 
 Direksi Perusahaan: 
 
 
 ……………………………………….. 
 [jabatan] 
 
 
 
 ………………………………………… 
 [jabatan] 
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LAMPIRAN A 
 

Daftar Nama Yang Berwenang Memberikan Instruksi Jual dan Beli 
 
 
Nama Lengkap Specimen Tandatangan 
 
 
 
 
Nama :  __________________ 
Jabatan : 
No Passport : 
No KTP : 
 
 
 
Nama : __________________ 
Jabatan : 
No Passport : 
No KTP : 
 
 
 
Nama : __________________ 
Jabatan : 
No Passport : 
No KTP : 
 
 
 
Nama : __________________ 
Jabatan : 
No Passport : 
No KTP : 
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LAMPIRAN B 

 
Daftar Nama Yang Berwenang Memberikan Instruksi Penyelesaian 

 
 
Nama Lengkap Specimen Tandatangan 
 
GRUP A:  
 
 
Nama :  __________________ 
Jabatan : 
No Passport : 
No KTP : 
 
 
Nama : __________________ 
Jabatan : 
No Passport : 
No KTP : 
 
 
 
GRUP B : 
 
 
Nama : __________________ 
Jabatan : 
No Passport : 
No KTP : 
 
 
Nama : __________________ 
Jabatan : 
No Passport : 
No KTP : 
 
 
Nama : __________________ 
Jabatan : 
No Passport : 
No KTP : 
 

 


