
STATUTI 

I SHOQERISE TREGTARE ME ORTAK TE VETEM 
"EXPAT HERO" SH.P.K 

ME SELl NE TIRANE 

Sot, me date 08/03/2021, në Tiranë, 

Znj.Donilda Shurbi shtetase shqiptare, lindur me 26/12/1992, nê Rreshen, 
banuese ne Tiran, me kartë identiteti nr J26226050K. 

E cila ka vendosur themelimin e shoqerise "EXPAT HERO" Sh.P.K, shoqëri 
tregtare me përgjegjësi té kufizuar me ortak te vetëm, me termat e mëposhtme: 

I. DISPOZITA Tit PERGJITHSHME 

Shoqeria Tregtare EXPAT HERO SH.P.K. rregullon pozitën e saj juridike, 
marrëdhëniet me Themeluesin, të organeve të saj, Ilojin e Shoqerise, kohëzgjatjen 
e veprimtarisë së saj, marrëdhëniet me td punësuarit, duke u bazuar në ligjin Nr. 
9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", dhe dispozitat e 
tjera të legjislacionit shqiptar në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet e Shoqërive 
Tregtare. 

NENI 1. 
Objekti i veprimtarisë 

Veprimtaria e shoqerise do të jetë në fushat e meposhtme: 
Veprimtaria e shoqerise do td jetë né fushat e meposhtme: 
Studio Iigjore dhe fiskale. Dhënia e konsulencés dhe shërbimeve ligjore, financiare 
dhe fiskale. Dhënia e shërbimeve të konsulencës në fushën e investimeve përfshi 
themelimin, regjistrimin, pertaqësimin dhe në administrimin e shoqerive të reja. 
Konsulencë per investimet e huaja direkte nëpërmjet nënshkrimit të një kontrate 
të vecanté ndërmjetësimi. Krijimi e zhvillimi Franshizës së shërbimeve 
profesionale per bizneset "EXPAT HERO" brenda dhe jashtë vendit. Licensimi i 
franshizmarrësve profesionist.Ofrimi i trajnimeve online nëpërmjet 
strukturës/plafformës online WEBI NAR. 

NENI 2. 
Emri dhe selia e Shoqerise 

Shoqëria është Person Juridik Privat. Shoqeria do te paraqitet në qarkullim me 
emërtimin e saj "EXPAT HERO" SH.P.K. 

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

Regjimi Juridik i Shoqërisë. 
ShoqOria udhehiqet nga parimet e ekonomise Se tregut dhe ka per qëllim fitimin. 
Ajo respekton parimin e reciprocitetit. Ajo është një shoqéri me përgjegjësi té 



kufizuar (Sh.p.k.). Veprimtaria e saj I nënshtrohet dispozitave të Aktit Se 
Themelimit, Statutit si dhe dispozitave të legjislacionit tregtar e atij civil ne fuqi. Me 
vendim td Asamblesë se Pergjitheshme, Shoqeria mundet që të ndryshojë regjimin 
juridik te saj ne përputhje me dispozitat ligjore që do té jene në fuqi si dhe në 
përputhje të plote me dispozitat e Aktit td Themelimit dhe të Statutit të saj, duke 
bërë edhe pershtatjen e tyre sipas ndryshimeve përkatëse. Shoqeria gezon 
personalitet juridik nga data e rregjistrimit te saj ne Rregjistrin Tregtar. Shoqeria 
do të ketë vulën e saj. 

II. TE DREJTAT DHE DETYRAT E ORTAKUT TE VETEM. 

NENI 4. 
Ortaku nuk mban përgjegjesi per humbjet e shoqerise përveç per pjesën e 
pashlyer te kontributit të tij që duhet te derdhi ne kapitalin fillestar. 
Pasuritë e krijuara nga Shoqeria gjatë aktivitetit të saj jane né pronesi të Ortakut. 
Ato (pasuritë) mund të tjetërsohen, të jepen me qera, të lihen peng e hipoteké me 
miratimin e Ortakut. 

NENI 5. 
Të drejtat e ortakut. 

Ortaku ka të drejtë td administrojë aktivitetin e shoqerisë konform objektit td saj 
perfshire këtu aktivitetin produktiv dhe tregtare që mund të ushtrojë, të drejtat 
intelektuale dhe ekonomiko - financiare. 

Ortaku ka të drejtë td heqi dorë nga shoqeria dhe të shesi pjesën e tij td kapitalit, 
në perputhje me kushtet e percaktuara në Statut dhe në Iigj. 
Heaja dorë nga shoqëria nuk e liron ate nga detyrimet qe ai ka ndaj shoqërisë den 
në momentin e heajes dorë dhe nuk rrezikon marrjen e te ardhurave nga shoqeria 
të siguruara deri në ate moment. 
Ortaku konform Aktit të themelimit dhe statutit ka td drejtë te jete në te njëjtën kohë 
ortak edhe te shoqenive te tjera. 

NENI 6. 
Kohezgjatja e shoqërisë 

Shoqenia ka nje kohezgjatje te pacaktuar. Ortaku mund të vendos nje kohezgjatje 
me anë të një vendimi te marrë konform me statutin dhe ligjin. 

Ill. KUSHTET EKONOMIKE TE SHOQERISE. 

NENI 7. 
Veprimtaria e funksionimit te Shoqenisë bazohet ne kérkesat e ekonomisë së 
tregut. Veprimtaria ekonomike ndërtohet mbi parimet e llogarise dhe pasqyrohet 
né bilancet e saj. 

NENI 8. 



Kapitali fillestar i investuar nga Ortaku, përben bazën e krijimit te fondit themeltar 
te mjeteve te xhiros. Administratori i dorëzon Ortakut dokumentin vërtetues per 
sasitë e shumave te derdhura ne fazën e themeflmit. 

NENI 9. 
Kapitali themeltar i shoqerise do te jetë i përbërë nga kontributi i Ortakut themelues 
te kësaj Shoqerie ne para ne vlerën 100 (njeqind) lek, dhe eshte i ndare ne 1 (një) 
kuotë. 
Themeluesi merr ne pronësi kuotat e tij në kapitalin themeltar në perputhje me 
kontributin e tij. 
Kontributi i Ortakut themelues në kapitalin themeltar është si me poshtë: 

Zj.Donilda Shurbi 1 kuotë, me vlerë 100 Lek, zotëron 100% (njëind). 

NENI 10. 
Pasuria e Shoqerise 

Shoqeria bëhet pronare e pasurise se Iuajtshme e të paluajtshme kur viera e 
pasurise mbulohet tërësisht ne te hofla. Shoqeria nuk ka detyrim e nuk përgjigjet 
per kthimin e kompensimin e tokës së blerë nga shteti tek ish-pronaret. 

NENI 11. 
Pronësia mbi kuotat. 

Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre fitohen ose kalohen, nëpërmjet: 
kontributit ne kapitalin e shoqërisë; 
sh it- bi e rj es; 
trashëgimisë; 
dhurimit; 
në çdo mënyrë tjetër të parashikuar në Iigj. 

NENI 12. 
Miratimi I Asamblesë së Përgjithshme per fitimin apo kalimin e kuotave. 

Pavarësisht nga menyra e fitimit apo kalimit të kuotave, është i nevojshëm miratimi 
i Asamblesë se Pergjithshme të Ortakut të vetëm. 
Transferimet e kapitalit themeltar duhet te vërtetohen sipas Iigjit, ndryshe jane të 
pavlefshme. 

NENI 13. 
Zmadhimi dhe zvogëlimi I kapitalit 

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet nga Asamblea e 
Përgjithshme. 
Zmadhimi i kapitalit mund të vendoset kur e kërkojnë interesat e Shoqërisë duke 
vendosur perqindjet suplementare të Ortakut. 
Asambieja e Përgjithshme e ortakut, vendos per zvogëlimin e kapitalit të 
Shoqerise. 
Zvogelimi i kapitalit nuk duhet të dëmtojë kreditorët e as të krijojë pasiguri tek ata 
që kane dhënë kredi para publikimit të zvogëlimit të kapitalit. Ne të kundërtën 
Gjykata e konsideron te pavlefshëm këtë vendim mbi kërkesën e kreditorëve. 

NENI 14. 
Fondet rezerve 



Shoqeria krijon fondin rezervë dhe fonde të tjera financimi per të përballuar nevojat 
e saj ekonomike. 
Ajo disponon Iirisht mjetet e veta financiare per shlyerien e detyrimeve gjate 
veprimtarisë Se saj. 

NENI 15. 
Përdorimi I te ardhurave neto. 

E ardhura neto që rezulton mbasi zbriten shpenzimet e bëra per kryerjen e cdo !Ioj 
aktiviteti nga zbritja e vlerës së amortizimit, nga tatimet dhe taksat, nga kuotat që 
rritin kredinë per investime, pagat e shperblimet, perdoret nga Ortaku, sipas 
qëllimeve të tij. 

NENI 16. 
Bilanci, plani financiar. 

Pasuria e Shoqerise vlerësohet në bilancet e saj në monedhë të vendit ose në 
monedhë të huaj sipas vlerësimit te Ortakut ose eksperteve në momentin e 
Themelimit të Shoqerise. 
Bilanci vjetor paraqitet brenda dates te percaktuar nga Iigji, të vitit pasardhes. 
Forma e bilancit përcaktohet nga Administratori në harmoni me format e bilanceve 
të vendosura në Republiken e Shqiperise. 
Plani financiar parashikon aktivin e pasivin e aktivitetit ekonomik të Shoqërisë, të 
shprehur në Iekë ose valutë të konvertueshme. Liogaria ekonomike do të mbahet 
në Shqiperi. Shkëmbimi i monedhës shqiptare me ate të huaj dhe anasjelltas bëhet 
sipas kursit zyrtar ose privat të këmbimit. 

NENI 17. 
Shpërndarja e fitimeve 

Ortaku ka të drejtë të ndaj pjesën e fitimit të dekiaruar në pasqyrat financiare të 
shoqerise. Fitimi I shperndahet Ortakut në raport me kuotën e zotëruar. 

IV. ORGANET E SHOQERISE. 

NENI 18. 
Asambleja e Pergjithshme 

Organi theme!or i shoqerisë është Asamblea e Pergjithshme. Asamblea e 
Përgjithshme merr vendime të chat kërkojnë 3/4 e votave në rastet e meposhtme: 

1. ndryshimet e statutit; 
2. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit; 
3. riorganizimin dhe prishjen e shoqerise; 
4. shperndarjen e fitimeve; 
5. raste te tjera të parashikuara nga Iigji ose statuti; 

Per rastet e tjera ajo vendos me shumicën e votave te Ortakut pjesemarres si me 
poshte 

• miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë; 
• çeshtje të tjera të parashikuara nga Iigji apo statuti. 
• percaktimin e politikave tregtare te shoqerise; 
• emërimin e shkarkimin e administratoreve; 
• emërimin e shkarkimin i Iikuiduesve dhe te eksperteve kontabel të 

autorizuar; 



• percaktimin e shpërblimeve per administratoret, likuiduesit dhe ekspertet 
kontabél td autorizuar. 

• mbikeqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë 
• përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë 

se 
vepri mtarisë; 

• miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve td ecurisë Se 
veprimtarisë; 

• pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre; 
• përtaqësimin e shoqërise ne gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj 

administratorit. 

NENI 19. 
Asambieja e Përgjithshme është e detyruar dhe me cdo kusht te mbiidhet sa here 
që mbledhja është e nevojshme per té mbrojtur interesat e shoqërise në rastet e 
meposhtme: sipas bilancit vjetor apo raporteve td ndërmjetme financiare, rezuiton 
ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerisë nuk i mbuiojnë detyrimet e kërkueshme 
brenda 3 muajve né vazhdim. 
Asambieja e pergjithshme thirret nga administratori apo Ortaku i ciii perfaqeson të 
pakten 5% te totalit td votave në asambienë e pêrgjithshme të shoqërisë. 
Ne rastet e parashikuara né pikën një dhe tre me siper, perpara Asambiesë Se 
Përgjithshme paraqitet një raport i pergatitur nga një ekspert kontabëi i autorizuar, 
i pavarur. 
Ne raste e parashikuara në piken një dhe tre Asamblea e Pergjithshme mund td 
miratojé një rezoiutë këshiiiuese, duke miratuar apo bërë vërejtje per 
veprimtarine e administratorit. 

NENI 20. 
Thirrja e Asamblesë Se Përgjithshme 

Asambieja e pergjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim 
nëpërmjet postës eiektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik 
duhet të përmbajë vendin, datën, oren e mbledhjes dhe rendin e ditës e ti dergohet 
Ortakut, jo me vonë se 7 ditë perpara dates së parashikuar per mbiedhjen e 
asamblese. 

NENI 21. 
Kuorumi I nevojshëm dhe vendimarrja 

Ne rastin e marries se vendimeve, qe kerkojne një shumice te zakonshme, 
asambleja e pergjithshme mund te marre vendime td viefshme vetem nese merr 
pjese Ortaku me te drejte vote, qe zoteron me shume se 30% per qind te kuotave. 
Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet td vendose per cështje, tè ciiat 
kerkojne shumice te kualifikuar, ajo mund td marre vendime te vlefshme vetem 
nese Ortaku qe zoteron me shume se gjysmën e numrit total td votave eshte i 
pranishem personaiisht, dhe votojne me shkrese, apo mjete elektronike. 
Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mbiidhet per shkak te mungeses se 
kuorumittë permendur me sipér, asambleja mbiidhet perseri jo me vone se 30 ditë, 
me td njëjtin rend dite. 



Ortaku, qé nuk eshte i pranishém, ka mundësinë e pjesemarrjes në mbledhjen e 
asamblesë së përgjithshme me mjete td ndryshme komunikimi, përIshirë mjetet 
elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i Ortakut. 
Ortaku, që pengohet të ushtrojë té drejtat që i rrjedhin nga zotérimi I kuotës së 
shoqerisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhêrojë ndalimin e cenimit apo 
shperblimin e dëmit te shkaktuar, si pasojë e cenimit td ketyre td drejtave. 

NENI 22. 
Procesverbali I mbledhjes se asamblesë 

Të gjitha vendimet e asamblesë se përgjithshme duhet td regjistrohen në 
procesverbal. Administratori përgjigjet per ruajtjen e kopjeve té procesverbaleve 
të mbledhjeve td asamblesë së pergjithshme. 
Procesverbali duhet te përmbajê datën e vendin e mbledhjes, rendin e dités, emrin 
e kryetarit e td mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit. 
Procesverbalit I bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrëSve, si edhe akti i thirrjes Se 
asamblesë Se pergjithshme. 
Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi I 
procesverbalit. 

NENI 23. 
Hetimet e posacme 

Asambleja e pergjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posacem per 
parregullsitë pergjate veprimeve te themelimit td shoqérisé apo të ushtrimit td 
veprimtarise tregtare. Hetimi kryhet nga nje ekspert i pavarur i fushës. 
Ortaku qe përfaqëson te pakten 5 per qind te totalit te votave në asambienë e 
shoqerise, apo nje vlerë me te vogel te parashikuar ne statut dhe/ose cilido kreditor 
I shoqeris mund t'I kërkojnë asamblesë Se pergjithshme emërimin e një eksperti 
td pavarur të fushes, kur ka dyshime të bazuara per shkelje të ligjit ose të statutit 
ne te kundërt brenda 30 diteve pas refuzimit nga asambieja per emërimin e 
ekspertit te pavarur, mund t'I kerkojne gjykates emerimin e ketij eksperti. Nese 
asambleja e pergjithshme nuk merr nje vendim brenda 60 diteve nga data e 
paraqitjes sé kërkesOs, kërkesa e Ortakut vleresohet e ref uzuar. 
E drejta per te kerkuar hetim te posacëm, duhet te ushtrohet brenda 3 vjetëve nga 
data e regjistrimit te shoqerise tregtare, kur hetimi ka si objekt parregulisite e 
procesit të themelimit, si dhe brenda 3 vjetëve nga data e veprimit, qe konsiderohet 
I parreguilt, kur hetimi ka si objekt parregulisite e ushtrimit të veprimtarise tregtare. 
Ne rastet e vendimeve te parregullta te administratorit të shoqerlse, Asambleja e 
Pergjithshme ka te drejte ti kerkoje Gjykatës kompetente shfuqizimin e ketyre 
vendimeve, kur keto perbejne shkelje te rende te ligjit apo statutit. 
Ortaku I ciii pêrtaqëson te paktën 5% te totalit te votave në asambiene e 
pergjithshme apo secili kreditor i shoqerise mund ti kerkoje asamblese se 
Përgjithshme shfuqizimin si me siper, ose ata mund td procedojne vetë perpara 
gjykates brenda 30 diteve nga refuzimi I asamblese per ngritjen e padise. Nese 
Asamblea e Pergjlthshme nuk merr nje vendim brenda 60 dlteve nga data e 
kerkeses, kerkesa e Ortakut apo kreditoreve vlerësohet e refuzuar. 
Proçedurat perpara gjykates ndiqen nga nje perfqesues I posacem I shoqerise I 
emeruar nga Asamblea e Pergjithshme. Kreditoret apo Ortaku I siperpermendur 
kane te drejte te kerkojne perpara gjykates zevendesimin e perfaqesuesit kur ka 
dyshime në lidhje me te per perfaqesimin e tij jo ne interes te shoqerlse. 
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Rastet e hetimeve td posacme dhe shfuqizimit të vendimeve td parregulita do td 
rreguiiohen sipas neneve 91 dhe 92 td iigjit" Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" 

V. ADMINISTRIMI I SHOQERISE 

NENI 24. 
Asambieja e përgjithshme e Ortakut të vetëm emëron nje ose me shumë persona 
fizikë si administratorë td shoqërise. Afati i emërimit, nuk mund të jeté me I gjatë 
se 5 vjet, me td drejtë ripërtëritjeje. Emërimi I administratorit prodhon efekte pas 
regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. 

Zj.Donhlda Shurbi shtetase shqiptare, lindur me 26/12/1992, në Rreshen, 
banuese në Tiran, me kartë identiteti nr J26226050K. 

Shoqeria do të perfaqesohet perpara ç'do organi administrativ, gjyqesor, apo c'do 
entiteti tjetër pubiik apo privat dhe në marrëdhënie me te tretët nga Administratori 
i shoqërisë, I ciii I ushtron td drejtat e tij në përputhje me Statutin e shoqerise dhe 
me iegjislacionin shqiptar në fuqi. 

NENI 25. 
Td drejtat dhe detyrimet e administratorit 

Administratori ka td drejtë e detyrohet të: 
1. kryeje te gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare te 

shoqërise, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e 
pergjithshme; 

2. perfaqesoje shoqerine tregtare; 
3. kujdeset per mbajtjen e saktë e të rreguiit td dokumenteve dhe td librave 

kontabëI té shoqerise; 
4. përgatisë dhe nënshkruajë biiancin vjetor, biiancin e konsoliduar dhe 

raportin e ecurisë Se veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet per 
shperndarjen e fitimeve, të paraqese këto dokumente përpara asambiesë 
së pergjithshme per miratim; 

5. krijoje nje sistem paralajmërimi në kohën e duhur per rrethanat, qe 
kërcënojne mbarëvajtjen e veprimtarise dhe ekzistencën e shoqerise; 

6. kryeje regjistrimet dhe dergojë te dhënat e detyrueshme td shoqerise, sic 
parashikohet në iigjin per Qendrën Kombëtare te Regjistrimit; 

7. raportojê perpara asambiesé së pergjithshme në iidhje me zbatimin e 
poiitikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posaçme me rendesi 
td veçantë per veprimtarine e shoqerise tregtare; 

8. kryeje detyra te tjera td percaktuara ne iigj dhe në statut. 
9. te therrase asamblenë e pergjlthshme kur shoqeria brenda 2 viteve te 

para pas regjistrimit te saj, propozon td bieje nga nje ortak pasuri, qO kane 
vierë me td larte se 5 per qind td aseteve te shoqerise, qe rezuiton ne 
pasqyrat e fundit financiare te certifikuara dhe kur sipas bliancit vjetor apo 
raporteve td ndermjetme financiare, rezuiton ose ekziston rreziku qe 
aktivet e shoqerise nuk I mbuiojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 
muajve ne vazhdim. 



Ne rast se Asambleja e Pergjithshme cakton me shumë se një Administrator, ata 
e administrojnë bashkërisht shoqèrine. Statuti ose rregulloret e tjera, të miratuara 
nga asambleja e përgjithshme, mund të parashikojnë ndryshe. 
Asambleja e Përgjithshme mund té shkarkojë administratorin në çdo kohe me 
shumicë té zakonshme. Statuti apo marrëveshje té tjera nuk mund të përjashtojnë 
apo kufizojnë kêtê te drejtê. Paditè, qe When me shpërblimin e administratorit, ne 
bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërine, rregullohen sipas dispozitave 
Iigjore né fuqi. 

NENI 26. 
Shpërblimi I administratorëve 

Shperblimit bazê td administratoréve mund t'i bëhen shtesa, qe mund td jenë 
përqindje në fitim ose të ngjashme. Shperblimet e administratorëve përcaktohen 
me vendim te zakonshëm té asamblese sé pergjithshme. 
Shperblimi, duhet të jetë i përshtatshëm dhe në përputhje me detyrat e 
administratorëve dhe gjendjen financiare té shoqerise. 
Nëse shoqëria është në vështirësi financiare, asambleja e pergjithshme mund të 
vendosë reduktimin e shperblimit të administratorëve ne masén e pershtatshme. 
Kriteret e shpërblimit, shpêrblimi individual dhe efekti vjetor i shpërblimit të 
administratoréve né strukturën e kostove té shoqerise tregtare publikohen së 
bashku me pasqyrat financiare vjetore. 

NENI 27 
Eksperti kontabël 

Shoqeria cakton ekspert kontabel per çdo vit financiar sipas parashikimeve ligjore. 
Emerimi i tij bëhet nga Asamblea e Pergjithshme e Ortakut. 
Eksperti kontabel është pergjegjes per mbajtjen e dokumentacionit té shoqërisë 
në monyre td rregullt. 
Nuk mund td marrin detyrën e eskperti, administratorët apo Ortaku, Si dhe personat 
me lidhje gjaku deri ne shkalle te katert. 

VI. MARRDHENIET E PUNES. 

NENI 28. 
Marrdheniet e punes ne Shoqëri rregullohen sipas dispozitave të Aktit të 
Themelimit, Statutit dhe Legjislacionit Shqiptar te Punës. 
Punesimi ne Shoqeri realizohet me and te kontrates individuale td punes midis 
Shoqerise e te punesuarve. 

NENI 29. 
To punesuarit dhe punonjOsit drejtues administrativ jane pergjegjes per dëmet që 
i shkaktojne Shoqerise per faj td tyre dhe pergjigjen para saj civilisht. 

VI. PRISHJA E SHOQERISE. LIKUJDIMI. 

NENI 30. 
Kjo ShoqOri do te prishet ne rast kur: 

1. merr vendim Asamblea e Pergjithshme; 



2. hapen procedurat e falimentimit; 
3. nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk është njoftuar 

pezullimi i veprimtarisë në përputhje me piken 3 te nenit 43 të Iigjit 
nr.9723, date 3.5.2007 "Per Qendrën Kombëtare te Regjistrimit"; 

4. merret nje vendim gjykate; 
5. per arsye té tjera, td parashikuara në statut; 

Prishja e shoqerise regjistrohet në Regjistrin Tregtar prane Qëndrës Kombëtare 
të Regjistrimit nga Administratorét. 

NENI 31. 
Likuidimi i shoqërisë 

Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave td likuidimit në 
gjendjen e aftësisë pagese, me perjashtim td rasteve kur eshte nisur një procedure 
falimentimi. 
Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emeruar nga asambleja e përgjithshme. Nëse 
asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim per emërimin e likuiduesve, brenda 
30 diteve pas prishjes, cdo person I interesuar mund t'i drejtohet gjykates, per të 
caktuar një likuidues. 
cdo person i interesuar, ka td drejtë t'i kerkoje gjykatës zëvendësimin e likuiduesit, 
sipas vendimit te Ortakut, nëse paraqet arsye të mjaftueshme per te dyshuar se 
likuidimi I rregullt i shoqerise mund te cenohet nga likuiduesit e emeruar si me 
siper. Kerkesa duhet te depozitohet në gjykate brenda 30 diteve nga data e 
caktimit td likuiduesit. 
Gjykata emeron likuiduesin, ne rastet kur shoqeria tregtare prishet me vendim 
gjykate. 
Likuiduesit shkarkohen dhe zevendesohen me te njejtat kushte, te parashikuara 
ne dispozitat per emerimin e tyre. 
Administratorët e shoqerise I njoftojne per regjistrim, Qendres Kombetare te 
Regjistrimit te dhenat e Iikuiduesve te pare dhe tagrat e tyre, per td pertaqesuar 
shoqerine, Se bashku me dokumentet perkatese. Likuiduesit depozitojne 
nenshkrimin e tyre. Likuiduesit I njoftojne, gjithashtu, Qendres Kombetare te 
Regjistrimit per regjistrim (;do ndryshim per identitetin dhe tagrat e tyre té 
perfaqesimit. Emerimi I likuiduesve nga gjykata regjistrohet ex officio, sipas nenit 
45 to ligjit nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare to Regjistrimit". 
Me hapjen e procedurave te likuidimit, emri I regjistruar I shoqerise ndiqet nga 
shenimi "ne likuidim". Likuiduesit duhet te ftojne kreditoret e shoqerise per to 
depozituar pretendimet e tyre per prishjen e saj brenda 30 diteve. Likuiduesi merr 
persiper tO drejtat dhe detyrimet e administratoreve nga data e emerimlt te tij. 

NENI 32. 
TO drejtat e detyrimet e likuiduesit 

Detyra e likuiduesve Oshtë mbyllja e td gjitha veprimeve te shoqerise, mbledhja e 
kredive td paarkOtuara dhe e kontributeve te pashlyera, shitja e pasurive to 
shoqerisO dhe shlyerja e kreditorOve duke respektuar radhen e referimit, sipas 
nenit 605 tO Kodit Civil. 
Likuiduesi mund tO kryeje edhe veprime tO reja tregtare, per mbylljen e nje veprimi 
te papOrfunduar. Nese, ne bazO te padive te ngritura nga kreditoret, likuiduesit 
verejne se pasuria e shoqerise tregtare, perfshlre kontributet e pashlyera, nuk 
eshte e mjaftueshme per pagesen e ketyre pretendimeve, likuiduesit detyrohen ta 



pezullojnë proceduren e likuidimit e t'i kërkojnë gjykates përkatëse nisjen e 
procedurave të falimentimit. 

NENI 33. 
B i Ia ncet 

Likuiduesi përgatit nje bilanc te gjendjes së shoqërise në çastin e hapjes Se 
likuidimit dhe nje bilanc përfundimtar ne çastin e mbylljes se ketyre procedurave. 
Nëse procedura e likuidimit zgjat me shumë se një vit, likuiduesi pergatit, 
gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqerise. Bilancet miratohen nga 
Asambleja e Pergjithshme. 

NENI 34. 
Shperndarja e aktiveve 

Pas shlyerjes se detyrimeve ndaj kreditorëve, likuiduesi i shpërndan Ortakut 
aktivet e mbetura, sipas te drejtave që ai ka ne ndarjen e fitimeve, me perjashtim 
te rastit kur statuti parashikon radhë preference. Pasuritë, që i jane dhënë 
shoqerisë me qira apo në përdorim, me çfaredo titulli i kthehen Ortakut apo 
aksionarëve. Pas shpërndarjes se aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton 
Qendrën Kombëtare të Regjistrimit per perfundimin e likuidimit dhe kërkon 
çregjistrimin e shoqerise. 

NENI 35. 
Likuidimi i thjeshtëzuar 

Shoqeria mund te likuidohet nepermjet një procedure të pershpejtuar, nese kjo 
vendoset nga Ortaku dhe kur ky I fundit dekiaron perpara gjykates përkatëse se të 
gjitha detyrimet e shoqerise ndaj kreditoreve jane shlyer e jane rreguDuar të gjitha 
marredheniet me punemarresit. 
Administratori, në perputhje me nenin 43 te Iigjit nr. 9723, date 3.5.2007 "Per 
Qendren Kombëtare të Regjistrimit", njofton per regjistrim prane Qendres 
Kombetare te Regjistrimit vendimin per likuidimin e shoqerise, nepermjet 
procedures se thjeshtezuar. 
Administratori eshte pergjegjes per dëmin e shkaktuar nga shkelja e detyrave të tij 
gjate likuidimit te thjeshtezuar. 

VII. DISPOZITA TE FUNDIT. 

NENI 36. 
Ky Statut hyn ne fuqi pas miratimit dhe regjistrimit te shoqeris prane Qendres 
Kombetare te Regjistrimit. 

NENI 37. 
Gjithcka nuk eshte parashikuar shprehimisht në kete Statut do te disiplinohet nga 
Iegjislacioni tregtar dhe Iigje të tjera të lidhura me të ne fuqi ne Republiken e 
Shqiperise. 



NENI 38. 
Ky Statut përpilohet ne 2 (dy) kopje né gjuhen shqipe dhe 1 ne gjuhen Italiane dhe 
nënshkruhet pa vërejtje nga Ortaku themelues. 

ORTAKU I VETEM THEMELUES 

Znj.Donilda Shurbi 


