
AKTTHEMELIMI 
SHOQERISE TREGTARE ME ORTAK TE VETEM 

"EXPAT HERO " SH.P.K 
ME SELl NE T1RANE 

Sot, me date 08/03/2021, në Tiranë, 

Znj.Donilda Shurbi shtetase shqiptare, lindur me 26/12/1992, në Rreshen, 
banuese në Tiran, me kartë identiteti nr J26226050K. 
E cila ka vendosur themelimin e shoqërise "EXPAT HERO" Sh.P.K, shoqëri 
tregtare me pergjegjësi të kufizuar me ortak te vetëm, me termat e mëposhtme: 

NENI 1 
SHOQERIA TREGTARE "EXPAT HERO" Sh.P.K, është formuar Si shoqëri 
tregtare sipas Iigjit 9901 e dates 14/04/2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" 
I ndryshuar, (në vazhdim Shoqeria). 

Shoqeria ështe Person Juridik Privat Shqiptar. Shoqeria ka selinë e saj né Tirané 
dhe do td mund të vendos ose heq seli sekondare, zyra sekondare perfaqesimi 
dhe agjenci në shqipëri edhe jashtë shtetit. 

NENI 2 
Emri i shoqerise 

Shoqeria, do td dale në qarkullimin juridiko - civil me emrin EXPAT HERO 

NENI 3 
Objekti i veprimtarisë 

Veprimtaria e shoqërisë do té jeté në fushat e meposhtme: 
Studio ligjore dhe fiskale. Dhënia e konsulencOs dhe shérbimeve ligjore, financiare 
dhe fiskale. Dhënia e shërbimeve td konsulencés në fushén e investimeve perfshi 
themelimin, regjistrimin, përfaqesimin dhe në administrimin e shoqerive të reja. 
Konsulencë per investimet e huaja direkte nepërmjet nënshkrimit té një kontrate 
td vecantë ndërmjetësimi. Krijimi e zhvillimi Franshizës së shérbimeve 
profesionale per bizneset "EXPAT HERO" brenda dhe jashtë vendit. Licensimi i 
franshizmarrësve profesionist. Ofrimi i trajnimeve online nëpërmjet 
strukturës/platformes online WEBINAR 

NENI 4 
Selia e Shoqërisë 

Selia e Shoqerise ndodhet në Tirané né adresen: Njesia Bashkiake Nr.5 Rruga 
"Brigada VIII", Godina Nr.8, Kati i dyte, Hyrja 4, BlIok, Tirane, Shqiperi. 

NENI 5 
Kapitali I Shoqërisë 

Kapitali themeltar i shoqerise do te jetë I përbere nga kontributi i ortakut td vetëm 
themelues tê kesaj Shoqerie në para në vlerën 100 (njeqind) lek, dhe eshte 1 (nje) 
kuote. 	 - 

(01 kd,  da, 



Themeiuesi merr ne pronesi kuoten e tij në kapitalin themeltar ne përputhje me 
kontributin e tij. 
Kontributi i ortakut themelues ne kapitalin themeltar është si me poshtê: 
Zj. Donilda Shurbi 1 kuote , me vierë 100 Lek, zotëron 100 % (njeqind). 

NENI 6 
Kohezgjatja e shoqerise 

Shoqeria zhvilion aktivitetin e saj per një afat kohor të pacaktuar. Afati i aktiviteti 
filion mbas regjistrimit të Shoqerise në Regjistrin Tregtar. Aktivitete tregtare 
mbylien në datën 31 dhjetor té cdo viti. Aktiviteti i pare tregtar do td mbyliet në 
daten 31 Dhjetor 2016. 

NENI 7 
Organet Drejtuese 

Duke ju referuar iigjit nr. 9901, date 14/04/2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite 
Tregtare", organet drejtuese të shoqerise jane si me poshtë vijon: 
1. Asambleja e Pergjithshme e Ortakut td vetëm 
2. Administratori. 

Menyra e organizimit te tyre dhe funksionimit është e percaktuar në Statutin e 
Shoqerise. 
Shoqeria do të administrohet fiiiimisht nga Administratori I vetem I ciii zgjidhet me 
afat pesevjecar të ripërtërishëm pervec rasteve td revokimit ose të doréheajes ose 
shkaqeve td tjera iigjore. 

Administrator I Shoqërise, I ciii pranon, do td jetë Znj. Donhlda Shurbi, shtetase 
shqiptare, lindur me 26/12/1992, ne Rreshen, banuese në Tirané, me kartë 
identiteti nr J26226050K. 

Shoqeria perfaqesohet para cdo organi administrativ, gjyqesor, enti publik apo 
privat dhe nib marrëdhënie me te tretët nga administratori, i ciii I ushtron këto të 
drejta në perputhje me Statutin e shoqerise dhe iegjisiacionin ne fuqi. 
Shoqeria është e administruar nga një administrator i vetëm, edhe jo ortak ose nga 
shumé administrator, edhe jo ortak, sipas asaj që është përcaktuar në aktin e 
e me rimit. 
Kur administrimi i shoqerise i ështe besuar disa personave, akti i emërimit vendos 
në alternative qé: 
a) nëse administratorët do te veprojne ne menyre koiegjiaie duke themeivar kështu 
këshiiiin e administrimit 
b) nëse administrimi është caktuar bashkarisht ose jo bashkarisht. 

NENI 8 
Organizimi dhe funksionimi, i shoqërise, ngritja e degeve apo fiiialeve td saj, do të 
béhet né perputhje me dispozitat e iigjit perkates dhe statutit. 

NENI 9 
Td punésuarit dhe td ngarkuarit me drejtimin e Shoqerise mbajné pergjegjesi dhe 
detyrohen té zhdémtojnë Shoqeriné per démet qe i jane shkaktuar per faj te tyre 
gjaté ushtrimit te veprimtarise se lyre. 

NENI 10 
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Ligji I aplikueshëm 
Veprimtaria e shoqerisë rregullohet nga rregullat e Statutit të firmosur nga Ortaku 
themeues dhe te legalizohet pérpara noterit thtën e themelimit, sipas 
parashkimeve te !igjit në fuqi ne Republikën e Shqiperisë. 

NENI 11 
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

Mosmarrëveshjet që mund të lindin në Jidhje me themelimin e Shoqerise do të 
zgjidhen nga Ortaku i vetëm, ne rast te kundërt do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit 
Tiranë. 

NENI 12 
Dspozitat përfundimtare 

Akt Themelimi hartohet né dy kopje ne gjuhën shqipe dhe ate Italiane dhe u iexua 
nga Ortaku Themeiues i ciii e gjeti ate në përputhje me vuilnetin e tij të lire dhe e 
nënshkroi pa vërejtje. 

ORTAKU I VETEM THEMELUES 

Znj.Donilda Shurbi 


