
AKT THEMELIMI 
I SHOORISE TRECTARE 
"FUTURE CEMENT" SHPK 

Sot, md data 10.08.2020 (dymije e njezete), ne pranine personale të Ortakut te Vetëm Themelues 
të shoqerise: 

Z. Kiodian ALLAJBEU, i biri i Fadil dhe Myrvete, i datelindjes 21.04.1978, lindur ne Berat, dhe 
banues ne Tirane, Identifikuar me Leternjoftimin me nr. H804211641. 

Nënshkruhet ky Akt Themelimi, ne të cilin Ortaku Themelues shpreh vulinetin te themeloje 
shoqerine tregtare "FUTURE CEMENT" SHPK, me kushtet si vijon: 

NENI 1 
Emri I shoqerise 

1.1 .Emri i shoqerise do të jete "FUTURE CEMENT" SHPK. 
1 .2.Ortaku I vetem themelues i shoqerise gezon pergjegjesi te kufizuar deri ne limitin e kontributit 

përkates në kapitalin e shoqerise, të perfaqesuar ne kuota. 

NENI 2 
Forma e shoqerise 

2.1 .Forma e shqoerise tregtare "FUTURE CEMENT" SHPK (ne vijim referuar si "Shoqeria") do 
tëjetë shoqeri me pergjegjesi të kufizuar, sipas parashikimeve të ligjit nr.9901, date 14.04.2008 
"Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (i ndryshuar). 

2.2.Shoqeria është Person Juridik Privat Shqiptar. 

NENI 3 
Selia e shoqërisë 

3.1 .Seiia e shoqense ndodhet ne Tirana, në adresen: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat 
Binjake, Kulla 1, Kati V, Tiranë. 

3.2.Shoqëria ka te drejtë te ndryshojë seline e saj ne nje adresë dhe/ose qytet tjeter brenda 
Republikes së Shqiperisë, si dhe ka te drejtë te hape dege ose zyra perfaqesimi te saj kudo 
brenda osejashtë territorit te Republikës së Shqiperise. 

NENI 4 
Kohëzgjatja e Shoqërisë 

4.1 .Afati kohor i zhviliimit te aktivitetit eshtë i pakufizuar dhe fihlon me regjistrimin e Shoqenise 
në Qendren Kombëtare të Biznesit. Ortakët e Shoqerise mund td vendosin kufizimin e afatit td 
veprimtarisë dhe me pas zgjatjen e saj një apo disa here, sipas nje vendimi td posaçëm. 

1 



NENI 5 
Objekti i veprimtarisë 

5.1.Objekti i Veprimtarise se Shoqerise do tejetë, por duke mos u kufizuar në td: 

Te kryeja aktivitete te ndryshme ne fushën e prodhimit te perpunimit dhe te shfrytezimit 
td materialeve td ndërtimit Si: cimento, geiqere, tulla, si dhe cdo Iloj materiali tjeter që 
perdoret në këtë sektor. 

Td kryeje ndertime njësish banimi e shërbimi, fabrikash, uzinash, etj. 

Të ushtroje aktivitete të lidhura me industrinë minerare. Nxjerrjen dhe p&punimin, duke 
perfshire edhe perdorimin e lendeve plasese dhe eksplozivit në procesin minerar te 
shfrytezimit dhe të materialeve të ndërtimit, etj. 

Td kryeje aktivitet ne fushen e prodhimit, perpunimit, tregtimit me shumice dhe me pakice, 
importit dhe eksportit, furnizimin, shperndarjen dhe shitjen e çdo lloj maui ose materiali. 

Të prodhoje, te riparoje, te importoje, te shese, te eksportoje, të jape me qira dhe në 
pergiithesi te beje tregti ose shit-blerje në cdo lloj aksesori artikulli, aparati, uzina makineri, 
vegla, malira, prona, td drejta ose aktivitete të çdo pershkrimi, te afta per fu perdorur ose 
trajtuar nga shoqeria në lidhje me secilin nga objektet e saj, apo sipas vieresimit td saj. 

Gjithashtu, shoqeria mund të kryeje çdo aktivitet tjeter plotesues dhe ndihmes qe ka si 
qellim ofrimin e çdo aktiviteti tjeter, ne rast se rezultojnë te dobishme dhe/ose te nevojshme 
per permbushjen e objektit kryesor, si dhe cdo aktivitet tjeter qe konsiderohet fitimprures 
dhe në interes te shoqerise pavaresisht fushës së veprimtarise. 

NENI 6 
Kapitali i Shoqerisë 

6.1.Kapitali i shoqerise eshte në vieren 100 (njeqind) lekë, i perbere nga I (një) kuote, me vlerë 
nominate prej 100 (njeqind) lekë. 

6.2.Ortaku themelues zotëron 1 (nje) kuote te kapitalit themeltar, pra 100 % te tij në vieren 100 
(njeqind) lekë. 

6.3.Kapitali themeltar eshte nënshkruar nga ortaku i vetëm themelues në total dhe do te shlyhet 
prej tij. 

NENI 7 
Organet Drejtuese 

7.1 .Bazuar në dispozitat e ligj it nr. 9901, date 14/04/2008 "Per Tregtarët dhe Shoqerite Tregtare", 
organet drejtuese te shoqerise jane: 
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1. Asambleja e Pergjithshme e OrtakveIMb1edhja e Ortakut të Vetm - organi ma i iarW 
vendimarrs; 

2. Administratori - organi ekzekutiv dhe administrativ i Shoqeris. 

7.2.Menyra e organizimit dhe funksionimit të tyre është e përcaktuar në Statutin e Shoqerise. 

NENI 8 
Administrimi 

8.1.Shoqeria do te administrohet nga Administratori i saj, i ciii mund te zgjidhen per nje afat den 
ne pese vjet me te drejtë nizgjedhjeje. 

8.2.Administratoni i Shoqenise "FUTURE CEMENT" SHPK eshte Z. Dorian KALLESHI, 
shtetas shqiptar, i biri i Astritit, i datëlindjes 30.01.1981, banuese ne Shëtitorja Lasgush 
Poradeci, Kompleksi Colombo 2, Pallati 1, Kati 2, nr. 5, Selite, Tiranë, madhor dhe me zotësi 
td plote per te vepruar, identifikuar me Leternjoftimin me nr. 1101 30112Q. 

8.3.Shoqeria do td perfaqesohet perpara cdo organi administrativ, gjyqesor, apo çdo entiteti tjetër 
publik apo pnivat dhe ne marrëdhënie me të tretët nga Administratori i shoqenis, i ciii i ushtron 
te drejtat e tij ne perputhje me Statutin e shoqerise dhe me legjislacionin shqiptar ne fuqi, apo 
nga nje ose disa persona te autorizuar prej tij. 

NENI 9 
Ligji i aplikueshem 

9.1 .Veprimtaria e Shoqerise rreguiiohet nga legjislacioni ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, si 
dhe parashikimet e Statutit të nenshkruar nga Ortaku Themelues. 

NENI 10 
Regjistrimi 

10.1 .Shoqeria do te regjistrohet pranë Qendres Kombëtare td Biznesit nga administratori dhe/ose 
nje/disa person(a) te autorizuar prej tij per këte qellim, në perputhje me iegjislacionin ne 
fuqi. 

NENI 11 
Dispozitat përfundimtare 

11.1 .Akt Themelimi perpilohet në 4 (kater) kopje në gjuhen shqip, dhe nënshkruhet nga ortaku i 
vetem themelues. 

ORTAK TIIEMELUES 

Z. Kiodian ALLAJBEU 


