
SORI-AL Sh.p.k 
Rruga "Beqir Luga" Pallati Nr. 3, 
Shkalla 1, Zyra 1; Tirane-Shqiperi 
Themeluar me 15 Janar 2002 me Aktin e Noterit 
Nezir Murati, nr. /20 rep. 
Me Vendimin e Gjykatës me Rep.Nr.26952 
Kodi Fiskal 3710060 
iVipt K31510059D 

* * 	* 

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGMTHSHME TE ORTAKEVE 
ME DATE 16MAJ2019 

* 	Nr.  €q 	* 

Ne bazë të ligjit Nr. 9901, date 14.4.2008 'Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", të ndryshuar, 
sot me date 16.05.2019, ora 1200, ne selinë e Shoqerise "SORI-AL" Sh.p.k., është mbledhur 
Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve të Shoqerise, e ella ka si rend të ditës: 

REND! DUES 

1. Miratimin e fihlimit td procedurave ligjore per rritjen e kapitalit të shoqerisë në vlerën 
5,000,000 lekë (vesemilion lekë), 51 rezultat i fitimit td realizuar në periudhen ushtrimore 
2018. 

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

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

Znj. Alma TAFANI, lindur në Elbasan, me date 09.12.1973, dhe banuese në Tiranë, 
pajisur me dokument identifikues letërnjoftim ID Nr. 027522394; 

Zn). Alma Tafani, ortak i vetëm i Shoqerisë "SORI-AL" Sh.p.k miraton rendin e ditës dhe 
vendos si mëposhte: 

1. Te fi!loje procedurat ligjore per rritjen e kapitalit td shoqerise ne vlerën 5,000,000 lekë 
(pesemilion lekë) duke e rritur ate nga 35,000,000 leke (tridhjetë e pesemilion leke) ne 
40,000,000 lekë ('dvzetëmiion lekë).  Burimi i krijimit do te jetë fitimi i realizuar i vitit 
ushtrimor 2018. 

2. Te emeroje Zj. Brunilda Stefa, Auditues Ligjor, pajisur me Liçencen me Nr. 182 date 
15/10/2008, mbajtese e leternjoftimit me Nr. Personal G65 7021 49J, per td pergatitur raportin 
dhe modalitetet e zmadhimit td kapitalit të shoqerise. 

3. Te Autorizoje Zj. Aleksia Ruçaj, mbajtëse e letërnjoftimit me Nr. Personal J65824049Q per 
të depozituar prane QKB kete Vendim si dhe per te kiyer te gjitha veprimet e nevojshme per 
realizimin e kesaj procedure. 

4. Ky Vendim hyn ne fuqi menjehere. 
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SORI-AL Sh.p.k 
Rruga "BeqirLuga" Pallati Nr.3, 
Shkalla 1, Zyra 1; Tirane-Shqzperi 
Themeluar me I5Janar 2002 meAktin e Noterit 
Nezir Murati, nr. 120 rep. 
Me Vendimin e Gjykates me Rep.Nr.26952 
Kodi Fiskal 3710060 
Nip: K31510059D 

* 	 * * 

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE 
ME DATE 22MAJ2019 

* Nr.   C)_5   * 

Ne baze td ligjit Nr. 9901, date 14.4.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqerite Tregtare", të 
ndryshuar, sot me date 22.05.2019, ora 1000, në selinë e Shoqerise "SORI-AL" Sh.p.k., eshte 
mbledhur Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve të Shoqerise, e cila pasi shqyrtoi Raportin e 
Ekspertit Kontabël td Regjistruar per Rritjen e Kapitalit td Shoqerise, eshte mbledhur per 
diskutuar dhe vendosur rreth rendit te dits ne vijim: 

RENDI DITES 

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

2. Pranimin e kapitalit td rritur td shoqërisC në vlerën 40,000,000 Iekë (dyzetemilion lekë), i 
ciii do te ndahet me kontributin e ortakëve si me poshte: 
> Alma TAFANI, 40,000,000 lekë (dyzetemilion leke), zotëruese e 100 % td pjeseve të 

kapitalit. 

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

- 	Znj. Alma TAFANI, lindur ne Elbasan, me date 09.12.1973, dhe banuese ne Tiranë, 
pajisur me dokument identifikues letërnjoftim ID Nr. 027522394; 

Ziij. Alma Tafani, ortak I vetëm i Shoqerise "SORt-AL" Sh.p.k miraton rendin e ditëc dhe 
vendos Si meposhle: 

1. Te pranoje raportin e Audituesit Ligjor Zj. Brunilda Stefa, per rritjen e kapitalit td 
shoqerise, me nje shumë prej 5,000,000 lekë (pesemilion lekë). 

2. Ta pranojë kapitalin e rritur td shoqerise në vieren 40,000,000 lekë ('dyzetëmilion leke) e 
ndarë me kontributin e ortakëve si me poshtë: 

> 	Alma Tafani, ortak i ye/em, zotëruese e /00 % te pjesëve të kapitalit, 40,000,000 
lekë (dyzetëmilion lekE), 

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

4. Ky Vendim hyn në fliqi menjëherë. 


