
AKT THEMELUES  
I SHOQERISE TREGTARE PRIVATE 

"ART PLAST" SH.P.K. 

Ne bazë të Ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007, "Per Qendren Kombëtare e Biznesit" dhe të Ligjit 

Nr. 9901 date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ", me vulinetin tim të lire, të 

shprehur në nënshkrimin e Aktit Themelues: 

Unë Oltion ALLA, i biri i Vullnet, dtl 25.06.1985 me ID 1506250651, banues ne Tirane, sot me 

date 26.02.2019, 

Unë Viviam ALLA, i biri i Fatmir, dti 12.05.1989 me ID 1905120680, banues ne Tirane, sot me 

date 26.02.2019, 

Vendosem te krijojme shoqerine me pergjegjesi te kufizuar sipa kushteve të meposhtme: 

FORMIMI 

NENI I 

Formohet shoqeria private e quajtur "ART PLAST"  sh.p.k. Shoqeria do ti nënshtroht 
legjislacionit shqiptar, ndersa deget që mund td krijohen do ti nenshtrohen legjislacionit ku do te 
keta selinë dega. 

Shoqeria do td ushtrojë veprimtarine e saj ne bazë td këtij akti themelues dhe statutit te 
shoqerise që do te miratohet nga ortaku themelues. 

SELIA E SHOQERISE 

NENI 2 

Selia e shoqerise tregtare private "ART PLAST"  sh.p.k. do te jete: ne Rrugen Frang Bardhi 

nr.54 Selite e vogel ,Tirane. Ajo mund te geld dhe seli td tjera te dyta, dege e fihiale, perfaqesi dhe 
agjenci oprative ne të gjithe territorin e Republikës se Shqiperisë, dhe me miratim te organve 
kompetente edhe jashtë vendit. 

Shoqeria mund td ndryshoje selinë e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijoje filiale si 
brenda ashtu edhe jashtë Republikës se Shqiperise, vetëm me vendimin e ortakut themelues td 
saj. 



OBJEKTI I VEPRIMTARISE 

NENI 3 

Shoqeria do te zhvillojë veprimtarinë e saj në fushën e: 

1-Fushen e sherbimeve te ndertimit. Prodhim dhe montim te dyerve, grilave, rrjetave, dritareve 

plastike dhe duralumini. Prodhim materiale te tjera plastike te ndertimit. 

2-Tregtimit me shumice e pakice dhe import-eksport te malirave industriale, ushqimore, lende 

te para, pjese kembimi per makina, pije, veshmbathje e konfeksione, hidro - sanitare, 

hidraulike, kanceleri per zyra e shkolla, orendi shtepiake, mobilje te ndryshme, pajisje elektrike 

e elektronike, kinkaleri, elektro -shtepiake, kompiuterike, pjese kembimi per automjete. 

3-Transport Malirash Brenda dhe jashte vendit 

NENI 4 

Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do td sigurojë mjetet e nevojshme dhe do te 
bashkepunoje me persona fizikë dhejuridikë, vendas dhe td huaj. 

KOHEZGJATJA E SHOOERISE 

NENI 5 

Kohezgjatja e shoqerise do të jetC me një afat te pacaktuar. Ajo mund td shperbehet në cdo kohë 
dhe per çfaredo lloj shkaku. 

KAPITALI I SHOQERISE 

NENI 6 

Kapitali themeltar i shoqerise tregtare private "ART PLAST"  sh.p.k. do te jete 100.000 (njeqind 
mijë) lekë dhe do td perbehet nga kuota e ortakut themelues td shoqerise. Kapitali perbehet nga 2 
kuota.. Kapitali themeltar fihlestar mund te shtohet sipas vendimit te ortakut themelues. Kapitali 
është terësisht i shlyeshem dhe i nënshkrueshëm. 

Oltion ALLA 
	

51000 Leke 
Vivian ALLA 
	

49000 Leke 

Rk 

0 



Perkatesisht 

Oltion ALLA 	51% 
Vivian ALLA 	49% 

NENI 7 

Ortaket duhet të bëjne perpjekje per rritjen e potencialit ekonomik td shoqerise, të ruajnë sekretin 
e saj dhe të mos demtoje interesat e personave td tjerë dhe të shoqerise. 

DREJTIMI I SHOQERISE 

NENI 8 

Shoqeria do te drejtohet nga administratori i saj, Z. Oltion ALLA, i ciii është perfaqesues ligjore i 
saj. Afati i emerimit td administratorit është per një periudhe kohore prej 5 vjet me td drejtë 
ripërtëritj e. 

NENI 9 

Td ardhurat neto te shoqerisë i takojnë ortakeve themelues të shoqerise. 

NENI 10 

Ortaket themelues kane td drejtë td emerojnë dhe administratore të tjerë të vierave materiale td 
shoqerise. Kane td drejtë të caktojne financier, likuidator per problemet e shoqerise, si edhe te 
pajtojne persona td tjerë si ortakë. Financieri nxjerr rreguilisht treguesit financiare tre-mujore, 6-
mujore dhe vjetore, per aktivitetin e kryer td shoqerise. 

NENI 11 

Konfliktet që mund të lindin midis paleve do të gjykohen dhe zgjidhen ne zbatim td Iegjislacionit 
shqiptar në gjykaten e Rrethit GjyqCsor Tiranë. 

NENI 12 



Shoqeria ka vulen e saj ne madhësi td zakonshme. me tekstin per rrethin e saj. 

NENI 13 

Shoqeria dekiarohet e krijuar nC zbatim td plote të normave td statutit, ne perputhje me 
legjislacionin shqiptar në fuqi dhe veçanerisht të Ligjit Nr. 9901 data 14.04.2008, "Per 
Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ". 

NENI 14 

Ky akt themelimi perpilohet ne tre kopje me vlerë td barabarte, nga të cilat njera depozitohet ne 
Qendren Kombëtare të Biznesit, njëra në zyren e Tatimeve dhe kopja e tretë mbahet në 
dokumentat e shoqerise tregtare 
"ART PLAST"  sh.p.k. 

Akti i themelimit nenshkruhet rregullisht nga ortaket themelues. 

ORTAKET THEMELUES TE SHOQERISE 

"ART PLAST"  sh.p.k 

Z.Oltion ALLA 	 Z.Vivian ALLA 
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