
AKT THEMELIMI 
I SHOQ1RISi ME P1RGJEGJESI TE KUFIZUAR 

"EDEL MODEN " SHPK 

Ne Tirane, sot me date 25.05 .2020, (dymije e njëzet) shtetasit: 

Edmond Hamdi Topi, shtetas gjerman, i datëlindjes 01.07.1960, madhor dhe me zotesi të plote juridike 
per te vepruar, i identifikuar me karte identiteti, me nr L740Z3KTR, dhe numCr personal 529145 
dhe 
Dr. Mirela Esat Oktrova, shtetase gjennane dhe shqiptare, e datelindjes 03.05.1965, madhore dhe me 
zotCsi te plott juridike per te vepruar, e identifikuar me kane identiteti, me nr. 0324550203, me numer 
personal G55503201C 

me cilësinë e ortakëve themelues, redaktuan aktin e themelimit, nepermjet te cilit deklarojnC se me vuilnet 
të lire, te plote e të sinqertë dhe me iniciativen e lire private, mbështetur në Kushtetutën e Republikes Se 
Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901, date 14.04.2008, "Per tregtaret dhe shoqerite egtare", 
në ligjin "Per QKB", në ate Doganor, Fiskal e Tatimor, krijojnC shoqerine tregtare, me pergjegjesi te 
kufizuar, "EDEL MODEN" SHPK. 

luau  
ImCrtirni, Forma .Juridike, Sella, Kohëzgjatja, Objekti 

Neni 1 
Emërtimi 

Emërtimi I shoqerise me pergjegjesi td kufizuar është "EDEL MODEN" SHPK. 

Neni 2 
Forma Juridike 

Shoqeria "EDEL Moden" SHPK, është person juridik i te drejtës shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te 
kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqeria"), e themeluar nga personat fizikë te siperpërmendur, të cilët nuk 
pergjigjen per detyrimet e shoqerise tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqerise vetëm deri në 
pjesen e pashlyer te kontributeve te nënshkruara. 
Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi td jete regjistruar në Qendren Kombëtare të Biznesit, në perputhje 
me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. 
Shoqeria, pasi te ketë fituar personal itetin juridik, ështe pergjegjese ndaj te tretëve per detyrimet dhe dëmet 
e shkaktuara gjate veprimtarisë se saj. 
Secili ortak gëzon kuotën e tij në shoqeri, në perpjesetim me kontributin që ka dhene në kapital. Kapitali i 
regjistruar i shoqerise ndahet ndermjet ortakëve në kuota, sipas këtij raporti. 

Neni 3 
Selia 

Shoqeria e ka seline te Rruga e Kavaji!s, zona kadastrale 8240, ish-Kombinati I Drurit ,,Misto 
Mame", prang UKT, Tiranë. 
Shoqeria mund ta ndryshoje selme e saj, te hapë zyra perfaqesie, degë, te krijoje fihiale, si brenda ashtu 
edhe jashtë Republikes së Shqiperise, vetëm me vendim td Asainblesë se Ortakeve. 

Neni 4 
Objekti 

Objekti I kompanise është: prodhim I pjesshem dhe tërësor i artikujve te veshmbathjeslFASON, qepje, 
qendisje dhe punime artizanale, riparime rrobaqepesie, stilim/dizenj im, prodhim dhe restaurim veshjesh e 
kostumesh (me materialet e veta dhe/apo te te tretëve), import - eksport, tregti me pakice dhe shumicë e 
metrazheve, prodhimeve te paperfunduara, konfeksioneve dhe aksesoreve to. tyre brenda dhe jashtë vendi 
paraqitje produktesh neper ekspozita dhe sfilata, veprimtari kualifikuese; botim dhe shtypsh 
fletepalosjesh, broshurash, librash dhe revistash mode në letër dhe në teknologji te tjera te mbartj s 



tekstit, publikime dhe aktivitete promocionale multimediale (në formatet web, film, video, audio etj.); 
krijime grafike per media tradicionale, elektronike, multimediale dhe online, marketing online, krijim dhe 
mirembajtje faqesh deb dhe veprimtari te ngjashme me keto; planifikim, këshillim dhe ofrim sherbimesh 
artistike per prodhimet televizive dhe kinematografike, per mediat, institucionet artistike, turizmin dhe çdo 
ent tjetër organizator apo pjesëmarres në aktivitete social-kulturore dhe artistike; organizim eventesh; 
ndërmjetësim, dhënie me qera asetesh dhe shërbimesh, manaxhim talenti dhe imazhi; konkurse dhe 
spektakle brenda dhe jashtë vendit; teleshoping, tregti produktesh kozmetike, bizhuterish dhe artikujsh te 
tjerë industrialë, elektronikë, elektro-shtepiake dhe hidrosanitare; transport malirash per vete dhe të tretet. 
Shoqeria mund të kryeje dhe çdo veprimtari tjeter prodhuese e tregtare qC nuk ndalohet me ligj si edhe 
ndërtimin e objekteve, rikonstruksionin, mirembajtjen, blerjen, shitjen, këmbimin, sistemimin dhe 
administrimin e pasurive te paluajtshme dhe konsulencën teknike, te lidhur me to. 

Per zbatimin e objektit, shoqeria mund të plotesoje te gjitha veprimet tregtare, industriale, financiare, letra 
me vlerë dhe pasuri te paluajtshme, që do te jene td nevojshme dhe/ose td dobishme, mund te paguaje 
garancite, te marre interesa dhe te ketC pjesemarrje aksionare edhe në shoqeri te tjera apo me objekt t 
ngjashem ose te lidhur me te. 

Neni 5 
Kohëzgjatja 

Shoqeria do të zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhë kohore të pakufizuar, duke filluar nga data e 
regjistrimit në QKB. 

KREU II 
KAPITALI 

Neni 6 
Kapitali themeltar 

Kapitali themeltar I shoqërise është 100 000 lekë (një qind mijë leke) dhe është i perbere nga 2 kuota. 

Kapitali i mesiperm eshte nënshkruar dhe shlyer tërësisht në te holla nga ortakët e shoqerisë perkatesisht: 

Edmond Topi, zoterues i 1 kuote, me vlerë të pergjithshme 60.000 leke, që perbejne 60 % të kapitalit 
themeltar td shoqerise. 
Mirela Oktrova, zotërues i 1 kuote, me vlere te pergjithshme 40.000 ]eke, që perbejne 40 % të kapitalit 
themeltar të shoqerisC. 

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund td perfaqesohen nga letra me vlerë te tregtueshme. 
Kontributi I ortakëve mund të jetë në para ose ne natyrë (pasuri te luajtshme/te paluajtshme apo te drejta). 
Ortaku, që pengohet td ushtrojë te drejtat që i rrjedhin nga zoterimi i kuotes se shoqerise, ka te drejte Vi 
kërkojë gjykates të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shperblimin e dëmit te shkaktuar, si pasoje e cenimit 
te këtyre td drejtave. Kjo e drejte parashkruhet brenda 3 vjetëve nga çasti i cenimit. 

Neni 7 
Transferimi I kapitalit 

Kuotat e kapitalit te një shoqerie me pergjegjesi të kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te 
fitohen apo kalohen nepëmijet: 
a) kontributit në kapitalin e shoqerise; 
b) shitblerjes; 
c) trashegimise; 
ç) dhurimit; 
d) çdo menyre tjetër te parashikuar me ligj. 
Ne rastin e kalimit të kuotave me kontrate, kontrata duhet te behet me shkrim. 
Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave te te tretëve jashtC shoqerise, me miratimin e shoqerise dhe te 
drejtën e parablerjes në favor të shoqerise apo te ortakCve te tjere, sipas modaliteteve dhe shumicës s 
cilësuar që kerkon ndryshimi I statutit. 



1<  

Personi qC kalon kuotën dhe ai qC e uiton ate pergj igjen nC menyre solidare ndaj shoqerise per detyrimet qe 
rrjedhin nga zotCrimi i kuotCs, nga çasti i kalimit td kuotave, den nC çastin e regjistrimit te kalimit te saj nC 
Qendren KombCtare tC Regjistrimit, sipas nenit 43 tC Iigjit nr. 9723, data 3.5.2007 "Per Qendren 
KombCtare tC Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit td kuotave ka efekt deklarativ. 
Pjeset e kapitalit themeltarjanë lirisht te transferueshme ndCrmjet ortakëve. 
PjesCt e kapitalit themeltarjanC Iirisht td transferueshme me rruge trashegimie. 

KREU ifi 
ORGANET VENDLMMARRSE DuE DREJTUESE 

Neni 8 
Organi Vendimmarrës 

Asambleja e Ortakëve ështC organi i vetem vendimmarrCs I shoqerise. 
Asambleja e Ortakëve CshtC organi i vetCm vendimmarrës i shoqerisC qe miraton çdo ndiyshim tC statutit 
sipas modaliteteve te pCrcaktuara nC Iigj. 
Asambleja e PCrgjithshme e ortakeve CshtC pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet 
e meposhtme: 
a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise; 
b) ndryshimet e statutit; 
c) emCrimin e shkarkimin e administratoreve; 
ç) emCrimin e shkarkimin e Iikuiduesve dhe tC eksperteve kontabCl td autorizuar; 
d) pCrcaktimin e shpCrblimeve per personat e permendur nC shkronjat "c" dhe "ç" td kCsaj pike; 
dh) mbikeqyrjen e zbatimit td politikave tregtare nga administratorët, pCrfshirC pergatitjen e pasqyrave 
financiare vjetore dhe te raporteve të ecurisC së veprimtarise; 
e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurisC sC veprimtarisC 
C) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit; 
f) pjesCtimin e kuotave dhe anulimin e lyre; 
g) perfaqesimin e shoqerisC nC gjykate dhe nC procedimet e tjera ndaj administratoreve; 
gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerisC; 
h) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve tC asamblese; 
I) çCshtje te tjera të parashikuara nga ligji apo statuti. 
Ortaku mund tC pCrfaqCsohet nC asamblenë e pergjithshme, nC bazC tC njC autorizimi nga njC ortak tjetCr 
apo nga njC person i tretC. 
Administratori I shoqerise nuk mund td veprojne Si perfaqesues i ortakeve nC asamblenC e pergjithshme. 
Autorizimi mund tC jepet vetCm per nje mbledhje te asamblesC SC pergj ithshme, e cila perfshin edhe 
mbledhjet vijuese me te njCjtin rend dite. 

Neni 9 
Marrja e vendimeve 

Asambleja e Pergjithshme per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit tC regjistruar, 
shpemdaxjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise, vendos me votat e td pakten tri tC katërtave 
të zotCruesve IC kapitalit te shoqerise, qejanC pjesemarres ne mbledhje. 
Asambleja e Pergjithshme vendos me shumicCn e votave tC ortakCve pjesemarres per ceshtje tC tjera Si: 
a) percaktimi I politikave tregtare tC shoqerise; 
b) emënimin dhe shkarkimin e administratorCve; 
c) emCrimin e shkarkimin e Iikuiduesve dhe te ekSpertCve kontabCl te autorizuar, 
ç) pCrcaktimin e shpCrblimeve 
d) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratorCt, perfshire pCrgatitjen e pasqyrave 
financiare vjetore dhe td raporteve td ecunsC se veprimtanise; 
e) perfaqesimin e shoqerise nC gjykate dhe nC procedimet e tjera ndaj administratoreve; 
f) miratimin e rreui1ave procedurale te mbledhjeve tC asamblese; 
(;do ndrysliim •' ti duhet te depozitohet prane QKR per tC pasqyruar ndryshimet nC skeden e shoqerise. 

Neni 10 
Administrimi 

7 



Shoqeria do th administrohet nga nje administrator. 
Administrator i shoqerise është Znj. Mirela Oktrova, e cila do te ushtrojë funksionet në këtë detyre per 
nje periudhe 5-vjecare me të drejtë riperteritjeje. 
Asambleja e Pergjithshme mund te shkarkojë administratorin në çdo kohe me shumicë te zakonshme. 
Statuti, apo marrëveshje te tjera nuk mund të perjashtojne apo kufizojnë kate td drejtë. 
Perveç kesaj, administratori shkarkohet nga gjykata per shkelje te Iigjit me kerkese të cdonjerit prej 
ortakëve. 
Tagrat e perfaqesimit të administratorit dhe çdo ndryshim i tyre njoftohen per regjistrim prane QKB-se. 
Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në QKB. 

Neni 11 
Kompetencat 

Administratori ka te drejtë e detyrohet td: 
a) kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare të shoqerise duke zbatuar politikat 
tregtare, te vendosura nga Asambleja e pergjithshme; 
b) perfaqesoje shoqerine tregtare; 
c) kujdeset per mbajtjen e saktë e td rregullt të dokumenteve dhe te librave kontabël te shoqerise; 
ç) pergatise dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë Se veprimtarise 
dhe, Se bashku me propozimet per shpemdaijen e fitimeve, t'i paraqese këto dokumente perpara asamblesë 
Se pergjithshme per miratim; 
d) krijojë një sistem paralajmerimi në kohën e duhur per rrethanat, që kërcenojne mbarëvajtjen e 
veprimtarise dhe ekzistencën e shoqerise; 
dh) kryeje regjistrimet dhe dergojo të dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet në Iigjin per 
Qendren Kombëtare te Regjistrimit; 
e) raportojë perpara asamblese Al pergjithshme në Iidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me 
realizimin e veprimeve td posaçme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare; 
Administratori është i detyruar te thërrasë asamblenë e pergjithshme edhe në rastet e meposhtme: 
- 	Asambleja e Pergjithshme thirret pasi, sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndërmjetme financiare, 
rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqerise nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 
muajve ne vazhdim dhe 
- 	kur shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit td saj, propozon te blejC nga një ortak pasuri, 
qe kane vlerë me te lartë se 5 per qind te aseteve të shoqerise qC rezulton në pasqyrat e fundit financiare të 
certifikuara, 
Administratori ka te drejte te kryeje td gjitha veprimet e administrimit te zakonshëm e te jashtezakonshem. 
Administratori perfaqeson Shoqerine perpara te gjithë personave fizikë e juridikë, publike dhe/ose private, 
vendas apo te huaj, autoriteteve shteterore Shqiptare apo te huaja, perfshi këtu autoritetet gjyqesore td te 
gjitha shkallëve. Administratori ka te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhënie me te tretët ne 
emër te shoqerise, ne te gjitha rrethanat me peijashtim te kompetencave që Iigji ia jep shprehimisht 
ortakeve te shoqerisee. 
Administratori angazhon shoqerine ne marrëdhëniet me td tretet nepermjet akteve qt jane ne përputhje me 
objektin e saj. 
Shoqeria nuk merr persipër pasojat ndaj të treteve kur ajo provon se të tretet e dinin që akti i 
administratorit e kalonte objektin e shoqerise ose kur te tretet nuk mund ta injoronin kete akt ne rrethanat e 
dhëna, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme. 

Neni 12 
Viti Financiar 

Viti financiar i Shoqerise fihlon me I Janar dhe perft*ndon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare 
financiar fihlon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyhlet me 31 Dhjetor. 

Neni 13 

/, Ic)

Prishja dhe likuidimi 
ShpCrndarja ose prishja e shoqerise mund te behet në çdo kohë: 
a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themehimin e saj; 
b) me vendim te asainbiese Se pergjithshme; 

me hapjen e procedurave te fahimentimit; 



ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarise në 
përputhje me pikCn 3 te nenit 43 td ligjit nr.9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare td Regjistrimit"; 
d) me vendim te gjykates; 
Ne këtë rast Asambleja e Ortakeve men vendim me shkrim, në të cilin parashikon menyren e likuidimit te 
shoqerise, duke caktuar I apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument td nxjerrë prej tij emrin e 
likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqeri në likuidim e siper". 

Neni 14 
Baza Ligjore 

Shoqeria do të zhvillojë aktivitetin e saj në perputhje td plote me kete statut dhe dispozitat e Iegjislacionit 
shqiptar. 
Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite 
tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik në Republiken e Shqiperise. 

Neni 15 
Mosmarrëveshjet 

Per mosmarrëveshjet që mund te lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe per 
çdo mosmarreveshje që mund te linde midis Shoqerise dhe te tretëve, do td jetë kompetente Gjykata 
Shqiptare. 

Neni 16 
Dispozita perfundimtare 

Ky akt themelimi u redaktua në 4 ekzemplare me përmbajtje dhe vlerë te njejte juridike në gjuhen shqipe, 
td chat pasi u miratuan në parim dhe nen pCr nen nga Ortakët themelues te shoqerise tregtare "EDEL 
MODEN" SHPK, u nenshkrua rregullisht nga ortakët e mesiperm themelues, duke vendosur emrin, 
mbiemrin dhe finnën e lyre orgj male. 

Ngarkohet dhe autorizohet Mirela Oktrova, mbajtëse e kartës ID, me numër personal G5550320 IC per 
depozitim te ketyre akteve pranë Qendres Kombetare te Rregjistrimit (QKB). 

ORTAKET 

DrMireLa Oktrova 


