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SHOQERISE ME PERGJFGJESI TE KUFIZUAR 
"ALT-NET" SH.P.K. 

Kreu I 
DISPOZITA TE PERGJITHSHME 

Neni 1 
Forma ligjore dhe emri i shoqerisë 

"ALT-NET" Shpk është themeluar bazuar në ligjin Nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe 
shoqerite tregtare" i ndryshuar, si dhe rte Aktin e Themelimit td Shoqerise, nënsbkruar nga 
Ortakët. 

"ALT-NET" Shpk është themeluar dhe funksionon si .shoqeri tregtare e formës "me pergjegjesi td 
kufizuar" (sh.p.k.). Nga këtu e me poshte në këtë statut shoqeria "ALT-NET" sh.p.k. do referohet 
shkurtimisht si shoqeria. 

Shoqëria fiton personalitetin juridik si dhe td drejtën per të kryer veprime dhe të marrë persiper td 
drejta dhe detyrime gjate aktivitetit td saj të perditshem, që nga data e regjistrimit td saj në 
Qendren Kombëtare td Biznesit. 

Shoqeria e realizon aktivitetin e saj, sipas objektit të percaktuar në këtë statut, bazuar në 
legjislacionin shqiptar, Statutin dhe Aktin e Themelimit. 

Neni2 
Ortakët e shoqërise 

Shoqeria është themeluar nga ortaku: 

• Z. Fatos Koci, atësia Nebi , i datëlindj.es  01.08.1989, i lindur dhe banues ne 
"Domje", Tiranë, madhor, me zotësi të plotë juridike dhe per të vepruar, i 
indentifikua nga karta identitetit me nr. 190801005R, me nr.telefoni 0696947994. 

• Ilir Koçi atësia Nebi , i datëlindjes 30.07.1991, i lindur dhe banues në "Domje", 
Tiranë, madhor, me zotësi td plotë juridike dhe per të vepruar, i indentifikua nga karta 
identitetit me nr. J10730065K. 

• Z. Altin Koci, atësia Nebi , i datëlindjes 29.05.1987, i lindur dhe banues në 
"Domje", • Tiranë, madhor, me zotesi të plote juridike dhe per td vepruar, i 
indentifikua nga karta identitetit me nr. 170529041E. 

Neni 3 

Kohezgjatja 



Shoqeria do të ushtrojë aktivitetin e saj, sipas objektit, me afat te pakufizuar, e cila fihlon nga 
data e regjistrimit te saj ne regjistrin tregtar.Afati mund te shkurtohet apo zgjatet me vendim 
td ortakut te vetëm, ne perputhje me rregullat e percaktuara nga ky Statut. 

Neni 4 

Selia 

Selia e Shoqerise "ALT-NET" sh.p.k. do të jetë ne Domje, Njesia administrative Berxull, Rruga 
Stacioni i Pompave 009, ndertese 1-kateshe, Z.K. 1514, Bashkia Yore, Tiranë. Shoqeria mund të 
vendosë td hape dege, fihiale apo zyra perfaqesie ne të gjithe territorin e Republikes së 
Shqiperise, si dhe jashtë saj. 

Neni 5 
Objekti i aktivitetit 

Objekti i aktivitetit të shoqerise "ALT-NET" sh.p.k. do tejete: 
Ofrimi i rrjeteve dhe sherbimeve te komunikimeve elektronike internet,trasmetim te dhenash. 
Montime sistemi sigurie si dhe sherbime elektrike. Rimbushje elektronike 

Kreu II 
KAPITALI DHE KUOTAT 

Neni 6 

Kapitali themeltar 

Kapitali themeltar i shoqerise tregtare "ALT-NET" sh.p.k. është 100.000 (njeqindmije) Lekë. 

Kapitali themeltar është i ndarë në 100 (njeqind) kuota, me vlerë 1.000lekë secila. 

- Z.Fatos Koci me 33,333.33/lekë (33.33%). 
- Z.Ilir Koçi me 33,333.33/lekë (33.33%). 
- Z.Altin Koçi me 33,333.33/lekë (33.33%). 

Neni 7 
Regjistri i kuotave të kapitalit themeltar 

Kuotat dhe zotëruesi i tyre, si dhe te dhëiia te tjera që When me kuotat e kapitalit themeltar, 
regjistrohen në nje regjister të posaçëm. 

Forma dhe modalitetet e tjera të regjistrit miratohen me vendim të ortakëve. 

,Na rast te zotërimit te kuotave te shoqerise nga me shumë se nje ortak forma dhe modalitetet e 
tjera te ketij regjistri miratohen me vendim te ortakëve qe zotërojnë jo me pak se 80% te kuotave 
të pjesmarrjes. 

KREU III 

Të drejtat dhe detyrat e Ortakeve: 



Neni 8 

Ortakët gëzojnë këto të drejta kryesore 
• Pjesemarijen në rezultatet e cdo forme dhe sasie • te veprimtarise se slioqerise e 

parnshikuar në kontratën dhe statutin e saj.Marrjen e te gjitha td dhënave që kane td bëjnë 
me gjendjen ekonomike tregtare dhe veprimtarine e shoqerise, si dhe me te gjithe 
dokumentat e përpunuara nga shoqeria, bilancet si dhe llogarite ekonomike,etj. 

• Paraqitjen e propozimeve dhe shqyrtimin e tyre nga mbledhja e pergjithshme e 
Asamblesë dhe organet e tjera te shoqerise. 

• Të heqe dorë nga shoqeria. 
• Hecija dorë nga shoqeria nuk i liron ortakët nga detyrimet financiare td marra me pare 

ndaj shoqerise. 
• Td marri pjese në organet e shoqerise që jane ose mund td krijohen nepermjet 

perfaqesuesit te tij ose vetë. 
•, Të kërkojë ti jepen td gjitha informatat qe kane te bejne me gjendjen prodhuese dhe 

tregtare td shoqerise,si dhe td gjithe dokumentat e perpunuara td shoqerise,si 
bilancet,llogarite ekonomike,etj. 

• Te emërojë dhe td shkarkojnë perfaqesuesit e saj, punonjesit, ekspertin kontabël dhe 
likuidatorët. 

Neni 9 
Ortakët kane këto detyrime kryesore 

• Te depozitoje kuoten e tij dhe kuotën suplementare në perputhje me kontraten dhe 
statutin. 

• Td marri pjese në administrimin e shoqerise nepermjet organeve te krijuara nga vete ai. 
• Ti jape Shoqerise te dhenat e domosdoshme per perpunimin e cdo objekti te vecante 

lidhur me veprimtarine e saj. 
• Te kryejë detyrat per realizimin e objektivave dhe td funksioneve te shoqerise. 
• Ortakët kane te drejte te heqin dore nga shoqeria duke i njoftuar vendimin e tij asamblese 

6 muaj perpara dhe duke ceduar te drejten e zgjedhjes sipas nenit. 
• Heqja dore nga shoqeria nuk i liron ortaket nga detyrimet financiare te marra me pare 

ndaj shoqerise. 
• Ti japi shoqerise informatat e nevojshme qe kane te bejne me ecurinë, e veprimtarise se 

saj. 
• Td Kryeje sherbimet e nevojshme per arritjen e objektivave te shoqerise dhe rea1izimin e 

funksioneve te saj. 	 - 
• Pjesemarrja ne shoqeri nuk i pengon ortakt te kenee pavaresi ligj ore per veprimtari te 

tjera dhe per te drejta te tjera pronesie. Ai nuk pergjigjet per detyrimet e shoqerise qe 
rrjedhin nga objekti i veprimtarise se saj te kapitalit themelor ku ata kane marre pjese. 

KREU IV 

Kushtet Ekonomike 

Neni 10 



Veprimtaria e shoqerise realizohet ne bazë te leverdisë ekonomike dhe pasqyrohet ne bilancet e 
saj. Bilanci vjetor i shoqerise nxirret brenda 31 marsit td vitit pasardhes. çdo vit vit finaciar 
fihlon me 1 janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. 

Neni 11 

Llogarite vjetore Invëntari, raportet operacionet e veprimtarise së vitit finàciar dhe raportet e 
vecanta td hartuara nga administratori dhe eventualisht nga. eksperti kontabël i autorizuar 
miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore 
bëhet brenda nje afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes së vitit finaciar. 

Neni 12 

Per te bërë te mundur zhvillimin e .veprimtarise se shoqerise, vihet nje kapital bazë që prben 
burimin fihlestar per krijimin e fondit themelor dhe td mjeteve td xhiros. 

Neni 13 

Kur Shoqeria pushon veprimtarinë e saj, pasi shlyen te gjitha detyrimet që ka, pjesën e mbetur td 
kapitalit dhe te ardhurave i marrin ortakët themelues. 

Fitimi neto i realizuar nga shoqeria, pasi zbriten te gjitha detyrimet si edhe fondet e lena rezervë 
per nxitjen ekonomike, per investimet, per reklamën tregtare etj.perfitohen prej ortakëve 
themelues td kësaj shoqerie. 

Ortaket perballojne humbjet e shoqCrise deri ne kufirin e vlerës së tyre te derdhur në formimin e 
kapitalit themeltar.Në rast zmadhimi td kapitalit themeltar nepermjet shtimit td tij ortakët kane te 
drejtën e rritjes se tij. 

Pjesët e kapitalit themeltarjanë plotesisht te transferueshme ne rrugë trashegimie në rast ndarjeje 
pasurie ndërmjet bashkeshorteve dhe nepermjet paraardhesve dhe pasardhesve. 

Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar duhet te vertetohet me akt noterial. 

Shoqëria në emër te vet është pronare, perdoruse dhe disponuse e pasurive të saj, por gjithmone 
në perputhje me qellimin e objektin e veprimtarise qe ajo kryen. 

Shoqeria mund te shesë pasuri ose te shfrytezoje te dreita te tjera materiale. Ajo mund te ofrojë 
per garanci edhe pasuri te saj per te marre kredi bankare. 	 - 

Shoqeria krijon fonde rezervë ose dhe fonde te tjera te vecanta per zhvillimin dhe nxitjen 
ekonomike te saj. 

Neni 14 

Shoqeria eshte pronare e pasurive td saj dhe ka td drejtë te perdorimit dhe disponimit te kesaj 
pasurie,ne perputhje me qellimin dhe objektin e veprimtarise qe kryen. Shoqeria gezon te drejtat 
per mbrojtjen e pasurise se saj ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar. 

Neni 15 



E ardhura bruto e shoqerise, pasi zbritet amortizimi i të gjithe pasurise së lujtshme e td 
palujtshme,sipas afateve td caktuara, kuotat që kane td bejne me kreditë per investimet,pagat e 
shtesat rnbi pagat,shpenzimet per lëndët C para apo ndihmëse e energjine si dhe shpenzimet e - 
pergjithshme te saksioneve te shoqerise -dhe ato per qellime te tjera prodhuese e joprodhuese, i 
takojnë ortakëve te shoqerise. 

Kreu V 

Administrimi 

Neni 16 

Organi vendimtar i shoqërise është Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve. 

Mbledhja e Asamblesë se Pergjithshme mund të thirret nga Administratori, nga eksperti kontabël 
i autorizuar. Mbledhja e Asamblese së Pergjithshme mblidhet dhe men vendime me 
perfaqesuesit e jo me pak se 80% td kuotave te pjesmarrjes. Asambleja e Pergjithshme vendos: 
per ceshtje te tilla si emërime ose shkarkimet e personelit. sipas strukturave te ngritura nga 
shoqeria ekspertin kontabël te autorizuar dhe likujduesit, miratimin e raporteve td administrimit 
dhe kontrollit, per: miratimin e programit vjetor te veprimtarise se shoqerise per çeshtje te tilla si 
ndryshimin e statutit, zvogelimin e pjeseve te kapitalit themeltar, zmadhimin e kapitalit 
themeltar, transferimin e pjeseve te kapitalit themeltar, shnderrimin e shoqerise me pergjegjesi te 
kufizuar ne forma te tjera, mbylljen e shoqerise para kohe. 	- 

Neni 17. 

Per ceshtjet qe vijojne Asambleja e Ortakeve men vendime eskiuzive me 80% te kuotave te 
pjesmarrjes: 

1. Percaktimi i te drejtave kryesore te veprimtarise Se shoqerise. 
2. Ndryshime ne emertesen e projekteve qe do te realizohet dhe te punimeve qe do te 

kryhen, qejane pjese perberese e objektit te veprimtarise së shoqerise. 
3. .Propozimet e nevojshme per ndryshimet ne kapitalin baze te shoqerise. 
4. Percaktimi i regjimit dhe i kushteve te zbatimit te parimeve te liogarise ekonomike. 
5. Percaktimi i rregullave dhe i normave, qe perkufizon raportet me gjirin e shoqerise duke 

perfshire edhe kuadrin e personelit. 
6. Percaktimi i struktures se aparatit te shoqerise. 
7. Percaktimi i organikes dhe ridarja e vendeve drejtuese ndermjet perfaqesive te ortakëve. 
8. Emertimi dhe zevendesimi i administratorit te pergjithshem te shoqerise. 
9. Krijimi i organeve te tjera te domosdoshme per realizimin e objektivave te shoqerise. 
10. Percaktimi i madhesise te kuotave per formimin e kapitalit baze te shoqerise. 
11. Paraqitja e propozimeve per rregullimin, krijimin dhe perfitimin nga fondet e veçanta, 

ndarja e fitimeve dhe percaktimi i rregullave per shlyerjen e borxheve. 
12. Marrja e vendimeve per krijimin e flijaleve te degeve dhe te perfaqesive si dhe per 

çedimin e veprimtarise se tyre. 
13. Percaktimi i rregulloreve per proceduren e punës te administrates. 
14. Pergatitja e propozimit per pushimin e veprimtarisë se shoqerise. 
15. Perzgjedhja e antareve per komisionin e likujdimit te cilet emerohen dhe rivokohen nga 

asambleja e ortakeve. 



16. Kryerjen e veprimtarive per likujdimin e ilogarive, që i perkasin ortakeve dorehequr të 
shoqerise. 

17. Maria e vendimit per kërkimin dhe perdorimin e kredive afatgjata. 

Neni 18 

Veprimtaria operative e shoqerise drejtohet nga Administratori i saj. Ne shoqerine "ALT-NET" 
Sh.P.K. Administratori i shoqerise do td- jetë: Z.Fatos Koçi, i ciii ne td njëjtën kohë ka dhe 
funksionin e perfaqesimit te shoqerise me td tretet ne gjithe veprimtarise se saj. Me miratimin e 
ortakëve mund td emërohen administratore dhe perfaqesues td shoqerise "ALT-NET" Sh.P.K. 

Administratori emërohet per nje kohezgjatje prej pese vjetësh financiare me perjashtim te rasteve 
te doreheqjes ose shkarkimit te perkohshem. Administratori ka td gjitha kompetencat per 16 kryer 
te gjitha veprimet me interes te shoqerise dhe ne emër te saj nepermjet akteve qe jane ne 
perputhje me objektin e veprimtarise se shoqerise me perjashtim te atyre kompetencave qe ligji 
nuk i njeh. Administratori eshte pergjegjes individuaiisht ndaj shoqërisë apo te treteve per 
shkelje td ligjeve, per shkelje te statusit apo per faj te tij gjate administrimit te shoqerise. 

Kompetencat e administratorit në shoqëri jane: 

Te miratojë planet e liogarive ekonomike pas perpunimit te tyre ne kuadrin e veprimtarise se 
shoqerise. 

• Te beje propozimet ne mbledhjen e asamblese kur lind nevoja e kapitalit themeltar te 
shoqerise. 

• Te miratoje akt normative qe percaktojne raportet ne shoqeri duke perfshire kuadrin dhe 
personeiin. 

• Te përcaktoj strukturen e aparatit te shoqerise. 
• Te krijoje organe te tjera te domosdoshme per realizimin e objektivave te shoqerise. 
• Te propozojë ne mbledhjen e asamblese per krijimin e njësive,strukturave si flijale, dege 

e perfaqesi ne qytete te tjera te vendit ose jashte shtetit. 
• Te pergatisi propozimet per pushimin e veprimtarise se shoqerise dhe .Via paraqesin ato 

Asambiese per miratim. 
• Te perzgjedhi ekspertet kontabel dhe antaret e komisionit te likujdimit dhe te paraqesin 

propozimet per miratimin ne asamble. 
• Te siguroje zbatimin e perpikte te vendimeve te asamblesë. 
• Te percaktoje numrin e punonjesve te shoqefise dhe pagat e tyre. 
• Organizon punen per realizimin e planeve te shoqerise dhe raporton per to ne perputhje 

me programet e planet e pergjithshme, administron pasurine e shoqerise, duke perfshire 
ketu mjetet financiare, brenda caqeve te vendimeve te marra nga organi administrative i 
shoqerise. 

• Drejton e kontrollon veprimtarinë e fihialeve te degeve e te perfaqesive. 
• Perfaqeson shoqerine perpara të treteve si gjykate etj. 
• Nenshkruan kontrata ne emër e per Ilogari te shoqerise dhe siguron venien e tyre ne jete. 
• Men te gjitha vendimet qe kane te bejne me ato veprimtani te shoqerise, qe nuk jane ne 

kompetence ekzekutive te Asamblese se Ortakeve. 



• Raporton dhe i pergjigjet ãsamblesë per zbatimin e veprimtarive td shoqerise si dhe per 
realizimin e objekteve dhe detyrave që jane ne kompentece td tij. 
Siguron drejtimin e shoqerise. 

• Perfaqeson shoqerine ne lidhje me te tretët brenda caqeve te objektit dhe te veprimtarisë 
se saj, perveç ceshtjeve që kërkojnë unanimitetin e ortakëve ose që kane te bëjnë me 
kompetencat qe ky statut i atribuon asamblese se ortakeve. 	- 

• Organizon zbatimin e sakte te vendimeve te asamblesë se ortakeve. 

Neni 19 

Per te kontrolluar veprimtarine financiare te shoqerise e td fihialeve te saj krijohet komisioni i 
revizionimit kontabel. 

Kryetari dhe anetaret e ketij komisioni emerohen nga Asambleja e Ortakeve Kryetari i 
komisionit emerohet per cdo mandat nga Asambleja. 

Komisioni i Revizionimit kontabël perbehet nga 3-5 vete dhe qendron ne detyre per një 
periudhe prej tre vjetesh. 

Kryetarin dhe anetaret e komisionit nuk mund te jene ne varesi te shoqerise ose flijaleve te 
saj. 

Komisioni i Revizionimit kontabel eshte pergjegjes per veprimtarine e vet para Asamblese se 
Ortakeve dhe eshte i detyruar ti paraqese asaj edo vit raport per kontrollet e bëra si dhe 
konkluzionet per bilancet vjetore. 

Neni 20 

Marrëdhëniet e punës në shoqeri 

Marredheniet e punes në shoqeri e fihiale ne dege e perfaqesite rregullohen ne perputhje me 
vendimin per krijimin e shoqerise, legjislacionit shqiptar dhe me kete statut si dhe nepermjet 
kontrates se punes. Per ceshtjen qe nuk rregullohen në kontraten e punës, zbatohen dispozitat 
e legjislacionit te punes. Punësimi i punonjësve ne shoqeri behet mbi bazen e kontrates 
individuale te punes. 

Ne kontraten e punes rregullohen këto ceshtj e: 

• Kushtet dhe menyra e marrëdhënies se punes. 
• Fillimi i punes se punonjesve dhe caktimi i tij ne vendin e punes. 
• Koha e punes dhe caktimi i kohës se punes, puna e nates, punajashte kohes normale, 

puna ne ditet e pushimit javor, festive zyrtare. 
• Mbrojtja ne pune dhe kushtet e punes. 
• Pushimet dhe mungesat, te drejtat, detyrimet dhe pergjegjesite e Punonjësve per 

zbatimin e detyrave te punes. 
• Pushimii marredhenies se punes. 	 - 
• Paga e punes se punonjësit, shperblimi i puns dhe shperblimet e tjera. 

I 



Vi Ilir Koçi 	 Alt 

• Shoqeria merr përsipër td beje sigurimin e td punesuarve pranë saj ne organet 
perkatese duke derdhur rregullisht kontributet në perqindje të caktuara sipas 
dispozitave ligjore në fuqi. 

• Per td gjitha mosmarrëveshjet që mund te lindin gjate veprimtrarise së shoqerise dhe 
që nuk mund te zgjidhen me mirekuptim, organi kompetent per shqyrtimin e tyre 
është Gjykata e rrethit Gjyqesor, Tiranë 

KREU VI 

Mbyllja e shoqërisë 

Neni 21 

Veprimtaria e shoqerise pushon me propozimin e ortakëve, kur gjate dy vjeteve nuk rezulton 
rentabël ose kur. ortakët heqin dorë nga shoqeria si dhe te gjitha rastet që parashikohen në 
dokumentet e krijimit td shoqerise (kontrata).Shoqeria shperndahet në formë riorganizimi ose 
likuidimi. 

Afati i veprimtarise se shoqerise caktohet e pakufizuar duke fihluar nga viti 2020 si viti i pare i 
veprimtarise. 

Neni 22 

Kur shoqeria likuidohet 

Asambleja e ortakëve emëron likuidatorin, te cilit i paraqitet bilanci dhe shoqëria i jep fund 
veprimtarisë se-  saj në castin e miratimit td këtij raporti td hartuar. 

Pasuritë qe jane vënë në dispozicion te shoqerise me te drejtë shfrytezimi shiten ne vartësi te 
shkallës se konsumit te tyre. Td ardhurat ndahen ndërmjet ortakëve ne perpjestim me kuotën e 
vene. Mjetet financiare td fituara si rezultat i veprimtarisë se shoqerise e te fihialeve td saj dhe 
fondet financiare ndahen ndermjet oratakeve në perpjesetim me kuotat e vëna paSi te jene bërë 
pagesat per kreditorët. 

Neni 23 

Kur pushon veprimtaria e nje fihiali, per efekt td riorganizimit te tij, afatet e pushimit caktohen 
nga Asambleja e Ortakëve. Likuidimi i fihialeve behet njelloj si per shoqerinë. Mjetet financiare 
W fituara si rezultat i veprinitarisë se fihialit te likuiduara dhe fondet e tij financiare vihen në 
dispozicion te shoqerise pasi fu jene bere pagesat likuidatoreve. 

Neni 24 

Hyrja në fuqi 

Ky statut eshte i hartuar ne dy kopje ne gjuhen shqipe dhe hyn ne fuqi me miratimin dhe 
pranimin e depozitimit te tij prane Regjistrit Tregtar. 

ORTAKET THEMELUES TE SHOQERISE 


