
KPL Sh.p.k 
Rruga "All Ndroqi ", Pal/all i Ri, 
Shkalla 1, Zyra 1, Tirane-Shqiperi 
Regjistruar ne QKB me NIPT J71330002J 

VENDIM NR.oq  
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE 

TE SHOOERISE "KPL" Sh.p.k 

Me date 16.05.2019, rte orën 10:00, e thirrur rregullisht sipas normave ligjore e të statutit është 
mbledhur, pranë selisë së Shoqerise "KPL" Sh.p.k, në adresën: Rruga "Ali Ndroqi", Pallati i Ri, 
Shk. Nr. 1, Zyra Nr.1, Tiranë, me thirrjen e pare, Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve per 
diskutuar dhe vendosur rreth rendit td ditës ne vijim: 

ceshtjet e rendit të dits: 

1. Miratimin e fihlimit të procedurave ligjore per rritjen e kapitalit të shoqerise në vlerën 
5,000,000 lekë (vesëmilion lekè), si rezultat i fitimit të realizuar në periudhen ushtrimore 
2018. 

2. Emërimin e Zj. Brunilda Stefa, Auditues Ligjor, pajisur me Liçencen me Nr. 182 date 
15/10/2008, mbajtëse e letërnjoftimit me Nr. Personal G65702149J, per të pergatitur raportin 
dhe modalitetet e zmadhimit të kapitalit td shoqerise. 

I pranishem ortaku i vetëm i shoqerise që perfaqeson 100% të kapitalit të saj: 

- Z. Ramazan TROKA, lindur në Muriqan, Elbasan dhe banues ne Tirane, Rr. "Kongresi I 
Manastirit", mbajtes i leternjoftimit (ID) me Nr. 025862072 dhe Nr. Personal G10210135P, i 
ciii është edhe Administratori i kësaj Shoqerie. 

Asambleja e Ortakut te vetem, me vendim unanim; 

VENDOSI 

1. Td fihioje Procedurat ligjore per rritjen e kapitalit te shoqerise në vieren 5,000,000 iekë 
esëmilion lekë), duke e rritur ate nga 40,000,000 lekë dyzetemilion lekë) ne 45,000,000 iekë 

(dyzetë e pesëmilion lekè). Burimi I krijimit do te jete fitimi i reaiizuar ne periudhen 
ushtrimore 2018. 

3. Te emeroje Zj. Brunilda Stefa, Auditues Ligjor, pajisur me Liçencen me Nr. 182 date 
15/10/2008, mbajtese e letërnjoftimit me Nr. Personal G65702149J, per td pergatitur raportin 
dhe modalitetet e zmadhimit të kapitalit te shoqerise. 

2. Të Autorizojë Zj. Aleksia Ruçaj, mbajtëse e letërnjoftimit me Nr. Personal J65824049Q per te 
depozituar prane QKB kete Vendim si dhe per të kryer td gjitha veprimet e nevojshme per 
reaiizimin e kesaj procedure. 

3. Ky Vendim hyn në fuqi menjehere. 

Duke qene se nuk pati çeshtje td tjera ne rendin e ditës, mbiedhja u mbyll. 

I 

***ASAMBLEJA E ORTAKUT TE VETM 
TE SHOQRISE "KPL" SH.P.K 

ORTAKU I VETEM 
RAMAZ' TRO 

Sh.p.k. TS 

KPL' 
\ ~NIPT J 71330002 j 

\L1 



***ASAIVffiLEJA B ORTAKUT TE VETM** 
TE SHOQERJSE "KPL" SH.P.K 

ORTAKU I VETEM 
RAMA' RO 

S 

KFL Sh.p.k 
Rruga "Ali Ndroqi ' Pallati i Ri, 
Shkalla 1, Zyra 1, Tirane-Shqiperi 
Reg/istruar ne QKB me NIPT J71330002J 

VENDIM NR.05 
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE 

TE SHOQERISE "KPL" Sh.p.k 

Me date 22.05.2019, në orën 10:30, eshtë thirrur rregullisht sipas normave ligjore e td statutit, 
pranë selisë së Shoqerise "KPL" Sh.p.k, në adresen: Rruga "Ali Ndroqi", Pallati i Ri, Shk. Nr. 1, 
Zyra Nr. 1, Tiranë, Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve e cila pasi shciyrtoi Raportin e Ekspertit 
Kontabël td Regjistruar per Rritjen e Kapitalit të Shoqerise, është mbledhur per diskutuar dhe 
vendosur rreth rendit td ditës në vijim: 

ceshtjet e rendit të ditës: 

1. Pranimin e Raportit td Audituesit Ligjor Zj. Brunilda Stefa per rritjen e kapitalit td shoqerise 
me një shume prej 5,000,000 lekë (pesëmilion leke). 

2. Pranimin e kapitalit td rritur td shoqerise në vlerën 45,000,000 lekë (dyzete e pesëmiion lekE), 
i ciii do td ndahet me kontributin e ortakëve si me poshte: 
> Ramazan Troka 45,000,000 leké (dyzete e pesemilion leke), zotërues i 100 % te pjesëve te 

kapitalit. 

I pranishëm ortaku i vetëm i shoqerise që perfaqeson 100% td kapitalit td saj: 

-  Z. Ramazan TROKA, lindur në Muriqan, Elbasan dhe banues ne Tiranë, Rr. "Kongresi i 
Manastirit", mbajtës i letërnjoftimit (ID) me Nr. 025862072 dhe Nr. Personal G10210135P, i 
ciii eshtë edhe Administratori i kesaj Shoqerie. 

Asambleja e Ortakut td vetëm, me vendim unanim; 

VENDOSI 

1. Të pranojë raportin e Audituesit Ligjor Zj. Brunilda Stefa, per rritjen e kapitalit td shoqerise, 
me nje shume prej 5,000,000 Iekë (pesëmiion lekè). 

2. Të pranojë kapitalin e rritur td shoqerise në vlerën 45,000,000 lekë (dyzetë epesëmilion leke) e 
ndarë me kontributin e ortakëve si me poshte: 

Ramazan Troka, ortak i vetëm, zotërues 1 100 % te pjesëve te kapitalit, 45,000,000 
lekë (dyzetë e pesëmiion leke), 

3. Td Autorizoje Zj. Aleksia Rucaj, mbajtëse e letërnjoftimit me Nr. Personal J65824049Q per te 
depozituar pranë QKB kete Vendim si dhe per td kryer td gjitha veprimet e nevojshme per 
realizimin e kësaj procedure. 

4. Ky Vendim hyn ne fuqi menjëherë. 

Duke qene se nuk pati çeshtje të tjera ne rendin e dites, mbledhja u mbyll. 


