
AKT THEMELIMI 
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR 

"TRUST CONSTRUCTION" shpk 

Ne perputhje me ligjin nr. Nr.9901, date 14.4.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", 
Ligjin nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombëtare të Regjistrimit", Kodin Doganor, Fiskal 
e Tatimor, sot me date 01/06/2020, krijohet shoqeria tregtare, me pergjegjesi të kufizuar, me 
emertimin "TRUST CONSTRUCTION" shpk. 

KREU1 
Ernertimi, Forma Juridike, Selia, Kohezgjatja, Objekti 

Neni 1 
Emertimi 

Emërtimi i shoqerise me pergjegjesi të kufizuar është "TRUST CONSTRUCTION"SHPK. 

Neni 2 
Forma Juridike 

Shoqeria "TRUST CONSTRUCTION" shpk, eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri 
me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqeria"), e themeluar nga nga ortaku i vetem, 
I ciii nuk pergjigjet per detyrimet e shoqënse tregtare dhe mbulon personalisht humbjet e 
shoqerisë den në pjesën e pashlyer te kontributeve td nënsbkruara. Kontributi i ortakut perbën 
kapitalin e regjistruar të shoqCrise. 
Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi te jetë regjistruar ne Qendren Kombetare te 
Regjistrimit, në perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. 
Shoqeria, pasi të ketë lituar personalitetin juridik, është pergjegjese ndaj të tretëve per detyrimet 
dhe dëmet e shkaktuara gjate veprimtarisë së saj. 

Neni3 
Selia 

Shoqeria e ka seline ne adresen Tirane Kashar Rruga "3 Deshmoret', godine banimi dhe 
sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 kate me 2 kat parkim nentoke. 

Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijoje fihiale, si brenda 
ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetëm me vendim te Asamblese se Ortakut te Vetem. 

Neni 4 
Objekti 

Shoqeria "TRUST CONSTRUCTION" shpk, ka per objekt: 
"Kryerjen e c'do aktiviteti të lejuar me ligj dhe/o pjesemarrjen në cdo veprimtari apo aktivitet të 
ligjshem që mund te kryej një shoqêri me përgjegjësi te kufizuar në bazë të legjislacionit shqiptar 
në fuqi. Aktivitet ne fushen e projektimeve dhe hapje studio projektimi. Investitor privat dhe/ose 
zbatues i veprave te ndertimit, rikonstruksionit, restaurimit, mirembajtje, sipermanje te 
ndryshme me fonde private dhe shteterore, donacione, etj., ne fushen e ndertimit te objekteve te 
ndryshme civile, industrale, sociallcuiturore, turistike, bujqesore, landfihleve, stadiumeve, 
punime sipas kategorive te licences se zbatimit NP-i, NP-2, NP-3, NP-4, NP-5, NP-6, NP-7, NP- 



8, NP-9, NP-10, NP- 11, NP-12, NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9, NS-
10, NS-1 1, NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS-17, NS-18, NS-19, NS-20. Agjenci per 
shitbjerjen e pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme. Punime mjedisore, hartim te raporteve 
te ndikimit ne mjedis dhe ekspertime mjedisore. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim 

I mbetjeve urbane dhe mbetjeve merte te parrezikshme. Sherbime spedicioni brenda dhe 
jashte Shqiperise per transport mailrash te ndryshme me shumice e pakice, import - eksport me 
mjete te shoqerise. Import-eksport, tregtim me shuinice dhe pakice i malirave dhe pajisjeve te 
ndryshme industriale, bujqesore, blegtorale, elektrike, hidraulike, fligoriferike, ashensor, elektro-
shtepiake/industriale, kancelari dhe artikujve shkollor, blegtorale, ushqimore, pajisjeve 
kondicionimit dhe ventilimit, kompjutera dhe pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe 
pjese kembimi per to, si dhe te ofroj te gjitha sherbimetiriparime qe kryhen me pajisjet e 
siperperinendura. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te makineri, mjete, 
automjete, kamiona, makineri industriale, bujqesore, blektorale, si dhe cdo lloj mjeti dhe pajisje 
te motorrizuar dhe pjese te kembimit per keto makineri, autoservis mjetesh te markave e 
tonazheve te ndryshme. Dhenie me qera e mjeteve dhe automjeteve te çdo Iloji. Krijimi, 
instalimi, dhenia me qira dhe vema ne shfiytezim e impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per 
tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice 
e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transport kombetar e nderkombetar i 
tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia me qira dhe venia ne perdorim te depove hidrokarbure, 
rezervuareve te iinjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit teknologjik. Sherbim hoteleri. 
Agjensi turistike. Import-eksport, prodhim dhe tregtimi materiale ndertimi dhe lendeve te para 
industrial, drusore dhe per ndertim. Hotel, bar-kafe, restorantë. Import, eksport dhe tregtim, me 
shumice dhe pakice te mjete mjekesore, aparaturave dhe paisjeve mjekesore, mjeteve 
farmaceutike; materialeve/lendeve/produkteve/barnave farmaceutike dhe veterinere. Funksionimi 
dhe administrimi i fannacive te shitjes me pakice dhe tregtimi me pakice i barnave dhe 
produkteve farmaceutike. Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi I strukturave diagnostikuese 
dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise. Trajtimi i 
mbetjeve spitalore. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, çerdhe, kopsht, aktivitetet 
mesimdheme ne fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te mesem te profihizuar dhe te 
pergjithshem dhe arsimit te larte, kurse kuaiifikimi ne gjuhe te huaj, etj, sipas kerkeses dhe 
ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private, juridike dhe shteterore.". 

Neni 5 
Kohezgjatja 

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pakufizuar, duke fihluar nga 
data e regjistrimit ne QKR. 

KREUII 
KAPITALI 
Neni 6 

Kapitali themeltar 
Kapitali themeltar fihlestar I shoqerise eshte 100 Iekë dhe eshte nënshkruar nga "ortaku i vetem" 
i shoqerise. 
Ortaku Themelues: Z. Artur CAUSHAJ, atesia Enver, I datelindjes 27/01/1984, lmdur ne 
Balish dhe banues ne Tirane, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi juridike dhe per te vepruar, 
identifikuar me Leternjoftmin (ID) Nr. 033138995 dhe nr personal 1401270601, zoterues i I 



(nje) kuote, me viere te pergjithshme 100 Leke, qe perbene 100 % te kapitalit themeltar te 
shoqerise. 
Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund td përfaqësohen nga letra me vlerë td tregtueshme. 
Kontributi i ortakëve mund te jetë ne para ose në natyrë (pasuri te luajtshme/të paluajtshme apo 
tëdrejta). 
Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqerise, ka td 
drejtë t'i kërkojë gjykates te urdhërojë ndalimin e cenimit apo shperblimin e dëmit te shkaktuar, 
Si pasojë e cenimit të ketyre të drejtave. Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 vjetëve nga çasti i 
cenimit. 
Ky kapital do te ngurtesohet ne Banke pasi te dali NIPTI i shoqerise. 

Neni 7 
Transferimi i kapitalit 

Kuotat e kapitalit të një shoqerie me pergjegjsi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund 
td fitohen apo kalohen nëpërmjet: 

a) kontributit tie kapitalin e shoqerise; 
b) shitblerjes; 
c) trashëgimisë; 
ç) dhurimit; 
d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj. 

Ne rastm e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim. 
Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton ate pergjigjen ne mënyre solidare ndaj shoqerisë per 
detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit td kuotave, den në çastin e 
regjistrimit td kalimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, sipas nenit 43 td ligjit nr. 
9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombëiare të Reg/istrimif'. Regjistrimi i kalimit të kuotave 
ka efekt deklarativ. 
Pjesët e kapitalit themeltar jane lirisht td transferueshme me rr'ugë trashegimie. 

KREU Ill 
ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE 

Neni 8 
Organi Vendimmarres 

Ortaku i Vetem eshte organi i vetem vendimmarres I shoqerise. 
Ortaku i Vetem eshte organi vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas 
modaliteteve te percaktuara tie ligj. Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKR per te 
pasyqruar ndryshimet ne skeden e shoqerise. 
Ortaku i vetem, vendos per cështje si: 
a) percaktimi i politikave tregtare të shoqerisë; 
b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve; 
c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; 
ç) percaktimin e shperblimeve 
d) mbikeqyrjen e zbatimit td politikave tregtare nga administratoröt, perfshirë përgatitjen e 
pasqyrave fmanciare vjetore dhe te raporteve të ecurisë se veprimtarisë; 
e) perfaqësimin e shoqense tie gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj admirnstratorëve; 
f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve td asamblesë; 
Td gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetém regjistrohen në një regjistër te vendimeve, td 



dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhen regjistruar në veçanti, por pa u 
kufizuar në to, vendimet per: 
a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve td ecurisë së vepnmtarisë; 
b) shpemdarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve; 
c) investime; 
ç) vendimet per riorganizimin dhe prishjen e shoqërise. 

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve jane absolutisht të pavlefshme. Shoqëna nuk 
mund Vi kundrejtojë pavlefshmerine te tretit, qe ka fituar të drejta në mirëbesim, përvec rastit kur 
shoqeria provon se i treti ka pasur dijem per pavlefshmerine, apo në bazë të rrethanave të qarta 
nuk mund të mos kishte pasur dijeni per td. 

Neni 9 
Administrimi 

Administrator i shoqerise "TRUST CONSTRUCTION" shpk eshte Z. Ermal SALLA, atesia 
Tetem, I datelindjes 22/05/1984, lindur ne Balish dhe banues ne Tirane, shtetas shqiptar, madhor, 
me zotesi juridike dhe per te vepruar, identifikuar me Leternjoftmin (ID) Nr. 033486426 dhe nr 
personal 1405221 SON, i ciii do te ushtroje funksionet ne kete detyre per nje periudhe 5 vjecare 
me te drejte riperteritje. 
Administratori emerohet dhe shkarkohet me vendim te Ortakut te Vetem te shoqerise. 

Neni 10 
Kompetencat 

Administratori ka të drejtë e detyrohet td: 
a) kryeje te gjitha veprimet e administrimit td veprimtarise tregtare të shoqërisë, duke zbatuar 
politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithsbme; 
b) perfaqësoje shoqërinë tregtare; 
C) kujdeset per mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe te librave kontabël te shoqërisë; 
ç) përgatisi dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së 
veprimtarise dhe, së bashku me propozimet per shpemdarjen e fitimeve, i paraqesin këto 
dokumente përpara asamblesë së pergjithshme per miratim; 
d) krijojë njC sistem paralajmërimi në kohën e duhur per rrethanat, që kercenojne mbarëvajtjen e 
veprimtarise dhe ekzistencën e shoqerise; 
dh) kryeje regjistrimet dhe dergojnê te dhënat e detyrueshme të shoqerisë, sic parashikohet në 
ligjin per Qendrën Kombëtare td Regjistrimit; 
e) raportoje përpara asaxnblesë së pergjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe 
me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te veçantë per veprimtarinë e shoqërisë 
tregtare; 
Administratori eshte I detyruar td thërrasi mbledhjen e ortakut te vetem edhe ne rastet kur: 
sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që 
aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim dhe kur 
shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit te saj, propozon te blejë nga një ortak pasuri, qe 
kane vlerë me te lartë se 5 per qind të aseteve td shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit 
financiare te certifikuara. 
Administratori ka td drejte tC kryeje të gjitha veprimet e administrimit td zakonshëm e te 
jashtëzakonshëm. Administratori perfaqeson Shoqerinë përpara td gjitha personave fizike e 



juridike, publike dhe/ose private vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore Shqiptare apo të 
huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore te gjitha shkalleve. Administratori ka të gjitha 
kompetencat per td vepruar në marrëdhënie me td tretët në emër td shoqerise, në td gjitha 
rrethanat me perjashtim td kompetencave qê ligji iajep shprehimisht ortakeve te shoqerise. 
Administratori angazhon shoqerine në marrëdhëniet me td tretët nëpërmjet akteve që jane në 
perputhje me objektin e saj. 
Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj td tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti I 
administratorit e kalonte objektin e shoqerise ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në 
rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është prove e 
mjaftueshme. 

Neni 11 
Viti Financiar 

Viti financiar i Shoqerise fihlon me I Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti I 
pare financiar ifilon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit 
dhe mbyllet me 31 Dhjetor. 

Neni 12 
Pnshja dhe likuidimi 

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund të behet ne cdo kohe: 
a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar në themelimin e saj; 
b) me vendim te asamblesë së përgjithshme; 
c) me hapjen e procedurave të falimentimit; 
ç) nëse nuk ka kryer veprinitari tregtare per dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi I 

veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 td ligjit nr.9723, date 3.5.2007 "Per Qendren 
Kombëtare te Reg/istrimit"; 

d) me vendim td gjykates; 
Ne kete rast Asambleja e Ortakeve men vendim me shkrim ne të cilin parashikon menyren e 
likuidimit te shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne edo dokument td 
nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese "Shoqeri ne li/widim e siper". 

Neni 13 
Baza Ligjore 

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e 
legjislacionit 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 ne Republiken e Shqiperise. 

Neni 14 
Mosmarreveshjet 

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne Iidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si 
dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete 
kompetente Gjykata Shqiptare. 

Neni 15 
Dispozita perfundimtare 

Ky akt themelimi u redaktua ne 3 ekzemlare me permbajtje dhe viera te njejta juridike, ne gjuhen 

a 



shqipe dhe pasi miratohet ne parim dhe nen per nen nga Ortaku themelues i shoqerise tregtare 
"TRUST CONSTRUCTION" shpk dhe nenshkruhet ne të gjitha kopjet duke vendosur emrin, 
mbiemrin dhe firmen e tij orgjinale. 

ORTAKU THEMELUES 


