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PANDUAN PENDAFTARAN KEHADIRAN ANGGOTA DAN PENGUNDIAN ALK MESYUARAT AGUNG 

TAHUNAN KALI KE-25/2021 KOPERASI PERMODALAN KELANTAN BERHAD 

RUJUKAN PERKARA 

A 

PANDUAN PENDAFTARAN KEHADIRAN ANGGOTA ATAS TALIAN  

 

Pendaftaran kehadiran anggota hanya akan diambilkira menerusi platform 

e-AGM yang digunapakai secara rasmi seperti berikut : 

 

Layari laman web : https://sola.my/eagm  

 

Atau 

  

Imbas QR CODE 

 
 

Kod Mesyuarat : koppkb 

 

B 

Manual panduan pendaftaran Mesyuarat Agung Tahunan secara atas 

talian boleh diakses dan dimuat turun :  

https://kopmalaysia.com/agm_koppkb 

C 

Hanya Anggota  Koperasi Permodalan Kelantan Berhad  yang berstatus Aktif 

sahaja diperbolehkan mendaftar di platform e-AGM. Sila Log Masuk 

menggunakan  nombor  MYKAD (tanpa -) diikuti  KOD MESYUARAT : koppkb 

D 
Sesi pendaftaran online akan mula dibuka pada Jam 11.00 pagi dan ditutup 

pada jam  2.00 petang, 16 April 2022 (Sabtu) 

E 

Semua anggota  perlu download & install aplikasi ZOOM MEETING melalui 

Google Play Store (pengguna android) dan Apple Store (pengguna iphone) 

di smartphone masing-masing untuk menyertai sesi mesyuarat dalam talian. 

F 

Pautan ZOOM Meeting untuk menyertai mesyuarat tidak akan diedarkan 

secara “share”.  Semua anggota yang memilih hadir secara dalam talian 

perlu ke platform e-AGM https://sola.my/eagm dan kemudian menekan 

butang  “Pautan Ke ZOOM” (Warna kuning). 

G 

MAT Ke-25 Koperasi Permodalan Kelantan Berhad layak dihadiri oleh semua 

anggota koperasi dan ia tertakluk di bawah Seksyen 30 AKta Koperasi 1993 

(Akta 502) dan peraturan-peraturan, menyatakan tiada wakil yang boleh 

mendaftar dan mengundi bagi pihak anggota. 
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H 

Pengundian dengan takrifan Undi Sulit akan dilaksanakan secara atas talian 

untuk memilih dua (2) orang Anggota Lembaga yang baru bagi mengisi 

kekosongan Anggota Lembaga yang gugur secara automatik. 

 

Sesi Pengundian akan mula dibuka pada Jam 11.00 pagi dan ditutup pada 

jam  2.00 petang, 16 April 2022 (Sabtu) 

 

Anggota yang telah berjaya BERDAFTAR boleh terus melaksanakan 

tanggungjawab MENGUNDI sepertimana tarikh dan masa di atas melalui 

sistem e-AGM (https://sola.my/eagm) 

 

Log Masuk guna no.  MYKAD (tanpa -) dan KOD MESYUARAT : koppkb  

Kemudian tekan butang  warna hijau (Pengundian) untuk mengundi. 

  

 

SILA SCAN QR CODE BAGI ANGGOTA YANG HADIR FIZIKAL 

 
 

https://sola.my/eagm

