
“CLIMACASA”sh.p.k.
NtJ1SL07805502F

Lezhe

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Date 03.12.2020

Sot me date 03.12.2020, u mblodh Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise
“CLIMACASA”sh.p.k.. në seline e Shoqerise. e ella kreu mhledhjen e saj me rend dite

- Shqyrtimin e “Raport I dhenies se sigurisë, mbi pasqyrat financiare të përgatitura per
qellim te zmadhimit tC kapitalit te Shoqerise”CLIMACASA”shpk përgatitur nga
Audituesja Ligjore, znj. Migela Xhani

Pjesmarres në mbledhje Jane : z. Bashkim Delija, zotërues 1100 % të kuotave tC kapitalit

Mbledhja e Asamblese vëren se ekziston kuorumi i nevojshem per marrjen e vendimeve
sic parashikohet ne nenin 86 tC Iigit Nr.9901 dt. 14.04.2008 “Per Tregetaret dhe Shoqerite
Tregetare”.
Asambleja e Pergjithshme

VENDOSI:

1. Miratimin e Raport I dhenies se sigurisC. rnhi pasqyrat tinanciare të
pergatitura per qellim të zmadhimit te kapitalit te Shoqerise
“CLIMACASA”shpk pergatitur nga Audituesja Ligjore. znj. Migela Xhani

2. Zmadhimin e kapitalit aksionar të Shoqerise me shumen 14,935,000 [eke, qe
dote cojC kapitalin e Shoqërisë nC vieren perfundimtare 15,135,000 [eke.

3. Zmadhimin e Rezerves Ligjore te Shoqërisë me vlerCn 860,000 [eke, qC do tC
coje ate në vlerën perfundimtare 870.000 [eke.

4. Depozitimin e ketij Vendimi pranë Qendres Kombetare te Biznesit.

Ortaku I Vetëm I Shoqërisë “CLIMACASA” sh.p.k.

Bashkim DELIJA



“CLIMACASA”sh.p.k.
NUISLO7SOSSO2F

Lezhe

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Date 19.11.2020

Sot me date 19.11.2020, u mblodh Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise
“CLIMACASA”sh.p.k., nC seline e Shoqerisë, e cila kreu mbledhjen e saJ me rend dite

- Analizimin e mundesive per zmadhimin e kapitalit të Shoqerise “C’LIMACASA” shpk

PJesmarres në rnbledhje Jane: z. Bashkim Delija, zotërues 1100 %tC kuotavete kapitalit

Mbledhja e Asamblese vëren se ekziston kuorumi I nevojshern per rnarrjen e vendimeve
sic parashikohet tie nenin 86 te ligjit Nr9901 dt.14M42008 “Per Tregetaret dhe Shoqerite
Tregetare.
Asambleja e Pergjithshme

VENDOST:

1- Zmadhimin e Rezerves ligjore dhe kapitalit të Shoqerise nepermjet fitimit të
pashpemdare 2019

2- Caktimi I Auditueses Ligjore znj. Migela Xhani, me qelliin hartimin e Raportit te
zrnadhimil te kapitalit te Shoqerise sipas pikes I me siper

3- Depozitimin e ketij Vendimi prane Qendres Kombetare të Biznesit.

Ortaku i Vetëm i Shoqërisë “CLIMACASA” sh.p.k.

Bashkim DELIJA
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