
STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

SKYLINE INVESTMENTS SH.P.K

Neni 1
Themelimi, Emërtimi

1.1 Sot, me date 15/04/2021, themeluesit e rneposhtem:

I. Z.Halit Kasa shtetas shqiptar, lindur me 07/09/1992 tie Beish, banues në Tirane,
mhajtes i leternjoftirnit nr. J20907014U;

2. Z.Ermal Kasa, shtetas shqiptar, lindur me 12/03/1991, në Beish, banues në Tirane,
mbajtes i leternjoftimit nr. J10312029E;

Kane krijuar një shoqeri me pergjegjesi të kufizuara me emërtimin: SkyLine Investments sh.p.k

Neni 2
Objekti

2.1 Kryerjen e ndertimeve civile dhe rrugore, ndertimin per hogan te vet ose te treleve te

ndertimeve industriale, bujqesore, kryerjen e infrastruktures urbanistike, te parcelirnit,

kryerja e punirneve te rrugeve, ujesjellesave, rrjetit te kanalizimeve, gazsjellesve,

impiante elektrike, civile dhe industriale, kryeije e punimeve ne rnjetet e shperndarjes se

energjise elekinike private dhe publike. Import- Export i automjeteve te perdorura. shitje

me pakice i autornjeteve, tregetimi i pjeseve te kembimit, auromjete me porosi. Makina

me qera. Instalim te impianteve termohidraulike. Rikonstruksion i pasurise publike,

asfaltime duke perfsbire dhe ato te tarracave dhe hidroizolimin e tyre. Marrja persiper e

siperrnarrjeve publike dhe private te edo Iloji. Realizimi i impianteve te pastnimit,

transformimit te nenprodukteve te pastrimit ne qytet etj. Germime dheu me punime

eventuale murature dhe betonarme. Pnishja dhe punime ne toke te germuar. Prodhime

mateniale inerte gun. Prodhime elemente betoni e betonarme te zakonshme, gur

dekorativ. Restaurimi i ndertesave dhe monumenteve te kultures. Punime ne siperfaqe te

gjelberta, parqe dhe pyje. Mirembajtaja, zhviHimi i dekorit ne mjedise urbane, Transporte

te vecanta per hogan te vete ose te te treteve. Shoqeria mund te kryej te gjitha veprimet
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tregtare dhe financiare te pasurise se luajtshme dhe te paluajieshme. Tregtimin me

shumice e pakice, import-eksport te artikujve te ndryshem ushqimor dhe industrial,

hidrosanitar, mobiljeve, lendeve te para te perpunuara, bimeve medicinale, duraluminit,

druri, te bar-kafe, restorante etj. Si dhe cdo veprimtri tjeter industriale dhe tregtare qe

konsiderohet nga oriaket e nevojshme per realizimin e objektit te veprimtarise. cdo
veprinitari tjetër tregtare që lidhet tie mCnyre te drejwperdrejte ose terthorazi me objektin

e veprimtarisC dhe që eshte në perputhje me legjislacionin në fuqi.

2.2 Shoqeria, në mënyrë dyiesore dhe Jo në mënyrë direkte, dhe sidoqofte vetëm per të
permbushur objektin tregtar te shoqerise, mund të kryeje çdo veprirntari tregiare e
financiare të cilat do të konsiderohen si të nevojshme dhe të domosdoshme

2.3 Shoqeria mund të ushtroje aktivitete të tjera ndihmese ose ië lidhura duke perfshire
imporlin dhe eksportin, si dhe te gjitha akiivitet e nevojshme dhe le dornosdoshme per tC
permbushur objektin e shoqerisë në përputhje me ligjin.

Neni 3
Selia

3.1 Selia e .shoqerise ndodhet ne Rruga Artan Lenja Ish Fusha e aviacionul. Kulla numer I,
kati 19, app 33, Tirane

3.2 Me vendirnin e oriakeve mund ie hapen ose mbyllen. tie Shqiperi ose jashte, njesi
sekondare. dege dhe filiale.

Neni 4

Baza Ligjore

4.1 Shoqeria do ta kryeje aktiviteiin e saj në perputhje me kete Staiut, legjislacionin tregtar
dhe dispozita të tjera të ligjit shqiptar.

Neni 5
Kohi5zgjatja

5.1 Shoqeria do të fihioje aktivitetin e saj pas regjisirimii pranë regjistrit tregtar të Qendres
Kombetare të Regjistrimit.

13.1 Shoqeria krijohet per njC afat të pacaktuar dhe asambleja e ortakeve kane të drejte te
vendosin prishjen e shoqerise sipas menyres dhe parashikimeve ligjit shqiptar nr. 9901,
date 14.04. 2008 “Per tregtarei dhe shoqeriie tregiare”.
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Neni 6
Kapitali thcmeltar

6.1 Kapitali themeltar i shoqeriseeshte në Leke 100 (njeqind) Leke. Pjesemarrja dhe ortakeve
të shoqrise:

1. Z. 1-taUt Kasa, eshte zotërues i I kuote, të barabarte me masën 50% te kuotave, që perben
50% te kapitalit fillestar te shoqerise.

2. Z. Ermal Kasa, eshte zotëruese i 1 kuote, të barabarte me masCn 50% te kuotave, që
perbën 50% te kapitalit fillestar të shoqerise.

Kontributi i kapitalit ështe I gjithi tie para.

Neni 7
Transferinii i pjesëve të kapitalit. Kufizirnet mbi transferimin

7.1 Nese një ortak vdes trashegimtaret e tij jane të vetmit persona te cilet shoqeria I njeh si
titullare të kuotes të tij; asnjë dispozite e ketushme nuk e çliron pasurinë e ortakut të
vdekur nga pergjegjësia në lidhje me known qC ka pasur në zotërim i vetëm ose
bashkerisht.

7.2 Personi që fiton tC drejten mbi një kuote si pasojë e vdekjes ose falimentirnit të një ortaku
mundet qe pas paraqitjes Se provave të kerkuara nga Administratoret, të vendose ose të
behet zoteruesi i kuotes ose të kerkoje që si zotërues i knows te regjistrohet një person
tjeter i caktuar prej tij. Nese vendos Ië behet zoterues vetë, ai e njofton Shoqerine ne
lidhje me kete. Nese vendos që të kerkoje që si zotërues i kuotes të regjistrohet një person
tjetCr, ai shfrytezon një instrument të kalimit të kuotes te ky person tjetër.

7.3 Personi që e fiton te drejten mbi një kuote Si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një
ortaku gëzon të drejtat titullar i të cilave do të kishte qenë si zotërues i kuotes, me
perjashtim tC faktit që, përpara se të regjistrohet pranë QKR-se, ai nuk gëzon të drejten e
pjesëmanjes ose të vows në Asamblene e Ortakeve.

7.4 Transferimi i kuotave tek palet e treta ose ndermjet ortakeve mund të behet vetëm me anë
të një kontrate me shkrim dhe pasi të jenë plotesuar kushtet në vijirn të nenin 7.5.

7.5 Ortaket e Shoqerise gëzojnë të drejten e parablerjes (oferta e pare e shoqerise) mbi shitjen
e kuotave te një ortaku tek pale të treta. Ne kete kuader, nje ortak që deshiron w
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transferoJo kuotat e tiJ (Ortaku Transferues) duhet sO pan to mane njO ofertO tO
parevokueshme nO mirebesim dhe me shkrim per blerjen e kuotave nga njO pale e tretO
dhe tO njoftojO ortakun tjetOr (Ortaku Jo-Transferues) me e-mail dhe me letOr rekomande
ose me posië to zakonshme, mbi tO gjitha kushtet e transferimit tO ardhshOm tO kuotave tO
ti] (Njofiimi I Transferimit) duke perfshirO-por Jo vetOm: (i) emrin e ofertuesit dhe
adreson, (ii) çmimin e shitjes duke vOnO nO dukje nOse pagesa do tO bOhet nO para apo nO
ndonjO formO ijetOr dhe (iii) rnarreveshjen e pales sO tretO se do tO respektojO Statutin e
ShoqOri so.

Ortaku Jo-transferues mund tO ushtrojO to drejtOn e tij tO parablerjes duke i derguar
Ortakut Transferues tO ShoqOrisO njO njoftim tO shkruar dOrguar me e-mail dhe me letOr
rekomande ose me postO tO zakonshme, brenda 40 ditOve nga mania e Njofiirnit tO
Transferimit (Njoffimi i Ekzekutimi). Njoftimi i Ekzekutimit duhet to paraqesO
shprehimisht deshiren e Ortakut Jo-transferues pOr 10 ushtruar to drejtOn e ti3 to
parableijes mbi tO gjitha, dhe Jo me pak se tO gjitha kuotat e porcaktuara nO Njoftimin e
Transferimit sipas kushteve 10 oftuara per blerje nga paLa e tretO. Gjithashtu, nOse Oriaku
Jo-transferues dOshiron, mund t’i dorOzojO Ortakut Tranferues brenda 40 ditOve njO
kunder-oferto pOr to cilot ky i fundit duhet to pergjigjet me shkrim me anO to e-mailit dhe
postOs rekomande ose postOs sO zakonshme brenda 15 ditove pas marrjes sO kundor
ofertes. Nose Ortaku Jo-Transferuar ka ushtruar tO drejtOn e tij tO parablerjes ose Ortaku
Transferues ka pranuar kunder-oferten, shitja dhe kalimi i kuotave duhet to kryen brenda
30 ditOve nga data e pranimit.

NO rast se e drejta e parablerjes nuk oshw ushtruar, Ortaku Transferues mund t’i
transferoje kuotat por vetOm nose shitja kryhet sipas kushteve tO pormendura nO Njoftimin
e Transfenimit dhe brenda 30 ditOve nga data e refuzimit prej Ortakut Jo-Transferues.
BlerOsi i kuotave men pOrsipOr tO gjitha tO drejtat dhe detyrimet e ortakut to mOparshom.

7.6 Per ngarkimin e kuotave to tij me bane siguruese dhe/ose peng, ortaku pOrkatOs duhet to
sigurojo me pare miralimin e AsamblesO sO OrtakOve nO 10 kunder vendosja e pengut apo
e barros do tOjetO e pavlefshme.

7.7 MO ortak nuk mund to dhurojO njO pjesO apo to gjitha kuotat e tij tek njO pale e tretO
pOrvec se me miratimin e Asambleso sO Ortakeve pasi perfituesi potencial tOjetO shprehur
me shkrim se do to respektojO dhe zbatojO to gjitha detyrimet qO rnedhin nga Statuti i
Shoqorise.

Neni 8
Zmadhimi I Kapitalit

*
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8.1 Zmadhimi I kapitalit tO ShoqerisO mund 10 kryhet duke i ofruar pOr nenshkrim kuota to
reja vetOm ortakeve ekzistues tO ShoqOrise, me perjashtim tO ndonje pale tO tretO nOse
Oshte vendosur nga ortaket nO Asamblene e Ortakeve.

8.2 Kontributet e ortakeve mund te konsistojne ne to gjitha format e aktiveve 10 lejuar nga
ligji, duke perfshire edhe kontributet nO natyrO.

8.3 Ortaket mund tO financojne shoqOrine nOpOrmjet financime me pagesa, me interes ose pa
interes, qofle si kontribute nO kapital ose Jo, edhe objekt rimbursimi, nO perputhje me
ligjet dhe rregulloret nO fuqi.

Neni 9
Zvogelimi i Kapitalit

9.1 Zvogelimi i kapitalit nmnd to kryhet nO pOrputhje mete gjitha procedurat e parashikuara
nga ligji shqiptar.

Neni 10

Te drejtat dhe detyrat e themeluesvc

I0.1.Interesat pronOsore qO mund tO quhen “aksion” nO shoqOrinO me pOrgjegjOsi 10 kufizuarJanO
njesitO nO baze tO cilave bohet ndarja e pronOsisO nO shoqeri.

IO.2.Nje interes pronOsor nO shoqerinO me pOrgjegjesi te kutizuar OshtO pronO personale e
pronaril dhe mund tO bartet pjesOrisht ose nO tOrsi, varOsisht nga kufizimet e parapara nO kOle
Statut dhe kufizimet e tjera tO pOrcaktuara nO Marreveshjen e shoqerisO.

1O.3.Themeluesit e shoqerisO janO pOrgjegjOs pOr to gjitha borxhet e shoqoriso dhe detyrirnet e
ijera mete tOra asetet.

10.4.TO gjithe themeluesit apo ndonjeri prej lyre qO ndOrrnarrin veprim nO emOr to shoqOrise me
pergjegjOsi tO kufizuar duke bore hapjen e xhirollogarive bankare, blerjen dhe dhenjen me qira
tO pronOs, Iidhjen e kontratave ose ndermarrjen e detyrimeve tjera , jane bashkOrisht dhe
personalishi pergjegjOs per pretendimel dhe detyrimet qO lindin si rezultat i ketyre veprimeve.

10.5. cdo aksionar ,ka tO drejten e pjesOmarrjes nO fitimet e shpOrndashme 10 shoqerisO dhe
perfiton proporcionalisht me shumen e aksioneve qO zotOron.

p
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10.6. cdo vonesë në derdhjen e shumave të duhura nga shumat e pashlyera te aksioneve sjell
pagimin e interesave,me perqindjet ligjore dhe kjo pavaresisht nga veprimet personale që
shoqeria mund te ushtroj ndaj aksionarit që nuk ka shlyer detyrimin dhe nga masat e zbatimit të
detyruar îë parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.

Neni 11

STRUKTURA QEVERISESE

Organet drejtuese te shoqerisejane

1 .Kuvendi i aksionareve
2.Drejtori apo Drejtoret Menaxhues.

Vendimef e Ortakëve

11.1 Asambleja e Ortakeve shte organi me i larte vendimmants I Shoqerise I ciii kate drejte
të vendime në lidhje me tC gjitha çështjet e veprimtarisë së saj.

11 .2 Asambieja e Ortakëve perbehet nga të gjithe ortaket e Shoqerise. Cdo ortak ka të drejte te
macre pjesë në mbledhjet dhe vendimet e asarnblese dhe disponon nje numër volash të
barabarta me pjesët e kapitalit themeltar që ai zotëron.

11.3 Vetern Asambleja e Ortakeve kate drejte të vendose per sa mö poshte:

(a) Percaktimin e parimeve te pergjithshme tërregullave te brendshme të Shoqerise;

(b) Ndryshime dhe modifikime të Statutit;

(c) Caktimin dhe shkarkimin e Administratoréve;

(d) Caktimin dhe shkarkimin e eksperteve kontabel te miratuar dhe Iikuidatoreve;

(e) Caktimin e shperbiimil të personave të permendur në pikat (c) dhe (d);

(0 Monitorimin dhe mbikeqyrjen e zbatimit të rregullave të brendshme nga
Administratoret perfshire dhe përgatitjen bilanceve dhe raporteve ‘jetorë;

(g) Miratimin e bilancit dhe raporteve vjetore

(h) Zmadhimin dhe/ose zvogelimin e kapitalit themeltar;
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(i) Ndarjen e kuotave në pjesë dhe anulimi e kuotave;

Perfaqesimin e shoqerise në gjykate dhe në procedime të tjera kunder
Administratoreve;

(k) Ristrukturimin dhe prishjen e shoqerise;

(I) Percaktimin e rregullave procedurale ë Asamblese së Ortakeve;

(m)Investimi I aktiveve në shoqeri të tjera.

(n) Ndryshim i politikave te Shoqerise per shperndarjen e fitimeve ose dividendeve;

(o) Shilja, vendosja peng apo hipotekimiicdo titulli, të drejte ose interesi rnbi aktivet
ose pronat e shoqerise me perjashtim të veprimtarisë të zakonshme të biznesit;

(p) Dhenia e huave ose garancive ose sigurimi per çdo detyrim të paleve të treta;

(q) Zmadhimi dhe/ose marrja e kredive dhe/ose overdraftve me bankat ose me
institute te tjera financiare;

(r) Ndryshim thelbesor i veprimtarisC ose drejtimit të ShoqerisC;

(s) Transferimi i markave dhe çdo pronësie intelektuale të Shoqerise ose të zotëruara
nga Shoqeria ne haze W licencave perkatese;

(t) Bier a ose marrja me qira e tokave, ambiente ose pasuritë e paiuajtshme.

(u) Cdo ceshtje tjeter sipas Iigjit apo ketij Statuti.

Neni 12
Vendimet e Asambtesë së Ortakëve

12.1 Te gjitha vendimet e Asamblese së Ortakeve do të miratohen me unanirnititin e të gjithe
ortakeve të pranishem në mbledhje.

Neni 13
Thirrja e Asamblese sU Ortakëve

13.1 Asambleja e Ortakeve do tethirret nga Administratori/et te paktën një here në vit brenda
muajit Qeshor te cdo viti në seline e Shoqerise ose në ndonje vend tjetër sic pershkruhet
në njofflm.Asambleja e Ortakeve duhet tethirretnga Admiriistratori/et nëse, sipas bilancit
vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e
shoqerise nuk I mbuojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve në vazhdim,
Gjithashtu, Asambleja e Ortakeve duhet të thirret nga Administratori/et kur Shoqeria
propozon të shese apo te disponoje në mënyrë tjetër aktive, te cilat kane një vlerë me të
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lane se 5 per qind lë aseteve të Shoqerise, qe rezuhon në pasqyrat e fundil financiare të
certifikuara

13.2 Gjithashtu, ortakët që perfaqesojne të pakten 30% të totalit te votave ne Asamblene e
Ortakevemund Ii kerkojne administratoril të Shoqerise me shkrim ose e-mail qe
tembledheAsamblene e Ortakeve. Kerkesa duhet te permbaje të gjitha arsyet dhe qellimet
si dhe çeslnjet per te cilat Asambleja e Ortakeve duhet të mane vendim. Nese kerkesa
refuzohet, keta ortake kane te drejte të mbledhin Asamblene në përputhje me
paragrafètl2.3 dhe 12.4 të ketij statuti.

13.3 Asambleja e Ortakeve thirret me njoftimme shkrim leshuar nga administratori, njoftim I
cili duhet të merret nga perfaqesuesit e ortakeve me leter rekomande ose faks Jo me vonë
se 7 (shtate) ditë para dales së parashkikuar per mbledhjen asamblese. Njoflimi i shkruar
do të perfshihet në regjistrin e vendimeve te AsambLeve të Ortakeve. Asambleja e
Ortakeve mund temblidhet gjiihashtu me anë te postes elektronike sipas te njëjtave kushle
dhe affite. Asambleja mblidhet ne seline e Shoqerise por mund të mblidhet dhe ne cdo
vend tjeter që tregohet në njoftimin per mbledhjen e asamblese.

13.4 Njofiimi per mbledhjen Asarnhiene e Ortakeve duhet të permbaje daWn, orën dhe vendin
e mbledhjes si dhe çeshljet që do të diskutohen (rendin e dites) dhe në rastin e nje
asambleje tC zakonshme, njoftimi duhet të përmbaje edhe bilancet vjetore të plota dhe
raportin e drejtimit.

13.5 Nese data per asamblene e ardhshme të ortakeve eshte caktuar nC mbledhjen e fundit ku
ishin pranishem tegjitheortaket, ortaket konsiderohen te ftuar.

13.6 Nese të gjithe ortaket janëte pranishem në Asamblenee Ortakeve, ajo mund të zhvillohet
dhe të mane vendime të vlefshme edhe pse formalitetet e permendura me sipër nuk jane
permbushur nëse te gjithe ortaket bien dakord mbi kete.

13.7 Asambleja e Ortakeve mund të mane vendime të vlefshme dhe me anC te një konsulte me
shkrim te qarkulluar tek ortaket per nenshkrim nga ndonjeri prej tyre ose nga
adminislratori nëse të gjithë ortaket miratojne ceshtjet per të cilat kerkohet qendrimi.

Neni 14
Punimet dhe Vendimet e Asamblesë së Ortakëve

a
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14.1 Punimet e rnbledhjes sO AsamblesO sO Ortakeve nuk mund tO flhlojne nOse nuk jane të
pranishOm tO gjithO ortaket qO pOrfaqOsojne 100% tO kapitalit pavaresisht natyres së
vendimeve per të cilat eshtO mbledhur Asambleja.

14.2 Prokura me tO cilen nje ortak perfaqesohet nO Asambie duhet tO noterizohet no çdo rast
dhe tO paraqitet nO Asambleno e OrtakOve. AdministratorOt nuk duhet tO veprojnO si
pOrfaqOsues të ortakOve nO Asamblene e Ortakeve.

14.3 çdo ortak ka tO drejtO to thorrasO kOshilltare nO AsamblenO e Ortakeve, to cilOt duhet to
ruajnO konfidencialitetin.

14.4 OrtakOt e pranishom nO Asamble caktojnO me shumice tO thjeshtO votash njO Kryetar pOr
tO drejiuar punimet e mbledhjes dhe njO person (sekretar) per to mbajtur procesverbalin e
rnbledhjes.

14.5 TO gjitha vendimet e AsamblesO sO Ortakeve duhet to regjistrohen nO procesverbal.
Administratoret pergjigjen per ruajtjen e kopjeve to procesverbaleve to mbledhjeve to
Asambleso sO Ortakeve nO selino e ShoqOrise. Procesverbali duhet to pOrmbajO daWn e
vendin e mbledhjes, rendin e ditOs, emrin e Kryetarit e tO mbajtOsit to procesverbalit,
rezultatet e votimit. Atij I bashkOlidhet edhe lista e pjesOmarrOsve, si edhe akti i thiriles sO
Asamblese sO Ortakove. Procesverbali i rnbledhjes nenshkruhet nga Kryetari, nga
mbajtesi i procesverbalit (sekretari) si edhe edo ortak i pranishem no mbledhjen e
AsamblesO.

14.6 Vendjmet C marra nO AsamblesO so Ot-takOve mund to nOnshkruhen nO njO dokument to
vecantO dhe to ndryshern nga procesverbali nO kopje tO mjaftueshme per ortakot e
Shoqoriso dhe per depozitimin e tyre pranO QendrOs Kombetare to Regjistrimit.

14.7 OrtakOt nuk mund to ushtrojne to drejten e votes dhe as porfaqosuesit e tyre to autorizuar
nuk mund ta bOjnO nje e to tiflo nOse Asambleja e Ortakeve merr vendimet qO
pOrmenden nO Nenin 89 tO1iit shqiptar nr. 9901, date 14.04. 2008 “Per tregtarOt dhe
shoqoritO tregtare”.

Neni 15
Administrimi I Shoqërisë

15.1 ShoqerisO dote administrohet nga njO ose dy administratore to eliot si rreguii veprojnO nO
mOnyrO pavarur nga njOri tjetri nO tO gjitha cOshtjet qO lidhen me administrimin e
zakonshom dbe 10 jashtozakonshom tO Shoqerise. Secili prej ortakOve ka to drejte to
propozojO njO administrator no Shoqori pOrfshi kotu edhe veten e tij.
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15.2 Adminislratorët kane të drejte ië perfaqesojne Shoqerine ne menyre të plote per
administrimin e zakonshem dhe tC jashtezakonshem të saj si edhe të drejten per të
miratuar të gjitha vendimet që I gjykojne të pershtatshme per arritur dhe permbushur
qellimin e shoqerise, me perjashtirn tC vendimeve që me ligj I takojne Asamblese se
Ortakeve.

5.3 Administratori/et mund të autorizojë/në pale të treta per taJt’i perfaqesuar atë/ata në
transaksione të veçanta me anë te një prokure te hartuar para noterit.

15.4 Administratori/et organizon dhe drejton të gjithe aktivitetin tregtar te Shoqerise. Ai eshte i
autorizuar të perfaqesoje Shoqerine ne çdoceshtje që lidhet me to nO mënyrO tO
drejtperdrejte apo jo.

15.5 Te drejtat dhe detyrimet e Adrninistratoreve jane ate tO pOreaktuara në ligj, kete Statut,
vendimel e Asamblesë se Ortakeve dhe rregullat e brendshme tO administrimit tO
ShoqerisO.

15.6 Administratori ka tO drejtat e rnOposhtme:

(a) TO kryejO tO gjitha veprimet e administrimit tO veprimnirisO tregtare tO Shoqeriso
duke zbatuar politikat tregtare, tO vendosura nga Asambleja e Ortakove;

(b) perfaqosimin e Shoqerise kundrejt palOve tO treta dhe shtetit;

(c) hapjen e Ilogarive bankare tO ShoqerisO me bankat;

(d) pOrfundimin e marrOveshjeve me palot e treta, lOshimin dhe marrjen e urdhOr
pagesave;

(e) nOnshkrimin e tO gjithe dokumenteve, leshimin e faturave, transferimet nO
monedhe tO huaj, pagimin e detyrimeve tO Shoqerise dhe pranimin e letrave me
vierO nga paiOt e treta;

(f) mbledhjen e detyrimeve qO i takojnO shoqerise, dhOnien dEw rnarrjen e
paradhenieve;

(g) punOsimin dhe shkarkimin e stafit te ShoqorisO, pOrcaktimin e pagave,
shpOrblimeve dhe pagesave tO stafit;

(h) marrjen e masave paraprake per mbrojtjen e interesave tO ShoqOrisO, ngritjen e
padive dhe marijen pOrsipOr tO mbrojtjes sO ShoqOrisO nO rast tO padive kundor saj;
administratoret mund to udhOzojnO avokatot to mbrojnO ShoqOrino dhe mund tO
percaktojnO shumOn e shpOrblimit to tyre; administratorOt kane të drejtO tO ngrenO
padi dhe t’i tërheqin ato, 10 nenshkruajne marrevesle gjyqOsore, tO rnbyllin

a



marreveshje arbitrazhi, të caktojne arbitra, të terheqin padite e ngritura nga
Shoqeria dhe te nderpresin procedimet;

(i) ndermarrjen e të gjithe veprirneve të ijera që i takojne aktivitetit te perditshern të
Shoqerise nga pikepamja e ligjit dhe ketij Statuti;

U) mbajtjen e Ilogarive në perputhje me Iigjin dhe parimet e kontabilitetit;

(k) pergatitjendhe nenshkrimin e pasqyrave vjetore fmanciare te Shoqerise dhe
kontrollin e tyre nga auditore të jashtem nese kjo kerkohet nga Iigji ose nga një
vendim Asamblese së Ortakeve;

(1) thirrjen e Asamblese te Ortakeve; percaktimin e rendit të dites; monitorimin e
permbushjes se dispozitave qe kane lidhje me thirrjen dhe drejtimin e mbledhjes
se Ortakeve per shpalljen e vendimeve përkatese.

(m)Kryerjen e regjistrimeve dhe dergimin e të dhenave të detyrueshme të Shoqerise,
sic parashikohet në ligjin per Qendren Kombetare të Regjistrimit;

(n) edo detyre tjetër të parashikuar në ligj.

15.7 Administratori i Shoqet-isë mund te shkarkohet nga pozicioni që kane Shoqeri nC cdo
kohe, nga Asambelaja e Ortakeve.

15.8 Pavaresisht nenit 14.1 të Statutit, veprimet e meposhtme kerkojne nenshkrimin e
Administratorit të Shoqerise, tie te kundert veprimi/transaksioni/marreveshja nuk do te
jetC i detyrueshem per Shoqerine:

- nenshkrimi dhe zbatirni i kontratave te cilat jane të vlefshme per me shume se 2 (dy)
vjet;

- pagesa e paradhenieve nga fitimet e Shoqerise;
dhenia e prokurave të posaçme per realizimin e disa iIoj transaksionesh ligjore;

- emërimi i statit kryesor të Shoqerise.

15.9 Personi i meposhtem do të caktohet si Administratore i Shoqerise per një afat 5 vjecar:

A. Z.Ermal Kasa, shtetas shqiptar, lindur me 12/03/1991. në Beish, banues nC Tirane,
mbajtes I Ieternjoflimit nr, J10312029E;

Neni 16
NEPUN1SIT F SHOQERJSE
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6.1. Nepunesit e Shoqerise zgjidhen nga Drejtor. Shoqeria nuk mund të kete me pake se njC
nepunes.
16.2.Kompetencat e nëpunësve parashihen me aktet normative te Shoqërisë si dhe ne
marreveshje me Drejtorin sipas dispozitave te Ligjit per Shoqerite Tregtare dhe ligjeve tjera
relevante.

Ncni 17

Viti financjar

Viti financiar I Shoqerise perkon me vitin kalendarik, fillon ne diten e pare të Janarit dhe
rnbaron në diten e tridhjete e nje të Dhjetorit.

17.1 Perjashtimisht, viti i parC financiar i Shoqerise fillon no daWn e regjistrimit tC ShoqerisO
dhe mbaron nO daWn 31 Dhjelor 202L

Neni 18
Bilanci I Shoqërisë.Kontabiliteti

18.1 Bilanci i Shoqerise shqyrtohet dhe miratohet nga Asambleja e Ortakeve me shumicO tC
zakonshme dhe do tO pOrgatitet per dorezirn tek organet perkatOse. Viti i parO financiar I
Shoqerise fihlon nC dawn e reistrimit të ShoqOrise dhe rnbaron nO daten e tridhjetO e nj
te t Dhjetorit.

1 8.2 Librat kontabOl do tO mbahen nO gjuhen shqipe dhe nO monedhen vendase (LEK).

18.3 Shoqeria mund to marrO financim prej instituteve linanciare qO operojnC nO Shqiperi apo
jashte saj. Per kete arsye Shoqeria mund tC vendose pjese të kapitalit si garanci, ose mund
to bjero dakord tO hipotekojO pasuri tO saj tO paluajtshme me vendim tO AsamblesO sO
Ortakeve.

Neni 19
Dispozitat Përfundimtare
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21.1. Ky Statut hariohet dhe nenshkruhet ne 4 (kater)kopje origjinaie negjuhen shqipe, secila prej
tyre me të njejten vlere jig ore.
21.2. Ky Statut hyn në fuqi diten që e aprovojnë Themeluesit e Shoqerise.
21.3. Ndryshimet dhe plotesimet e ketij Statuti behen sipas procedures së njejtë si eshte
aprovuar.
21.4. Per të gjitha qështjet që nuk jane percaktuar me këte Statut do të aplikohen dispozitat e

Ligjit per Shoqerite Tregtare

21.5 Ortaket themelues autorizojnë nëpërmjet ketij Statuti Z. Ermal Kasa që të ndjeke të gjithe
procedurat e nevojshme per regjistrirnin e Shoqerise pranë Qendres Kombetare të
Regjistrimit.

ORTAKET

Halit Kasa Ermal Kasa

t


