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STATUTI

SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“Olive”Sh.p.k

NENI I

Shoqeria eshte krijuar dhe e zhvillon veprimtarine e saj nC perputhje me normat e akt themelimit, ketij
statuti, Ligjit 9901 dt 14.04.2008 “Per Shoqerite Tregtare dhe Tregtaret” si dhe legjislacionit ne fuqi të
Republikes se Shqiperise.
Per sa mCsipër ortaket e shoqCrise krijojnC statutin e shoqCrisë si mëposhtë vijon:

EMRI. SELIA. OBJEKTI. KOHEZGJATJA

NESI 2
EmridlieEniertirniTregtar

NENI 3
Sdia

Emriislioq&isesetherneluar do Éë jete ‘OIive”.
Ernertimitregtarishoqerise do tejete “Olive l4otel”

Selia dhe veprirntaria e e shocjCrise do të jene nC adresen Laja nr. 3, rruga Riviera, objektinr. 7/618, ZK 2297,
Ksamil, SarandC.
Shoqeria mund e ka tC drejte tC ndryshoje seline e saj si dhe tC hapeose mbylle adresa dytesore si degC tC saj.

NENI 4
Objekti

Hoteleri, Turizem , Restorant ,Bar. Spa . Stacionplazhi .Kendlojrashdheargetimi , Pishina dhe Akua park,
SherbimParkirni. Manje dhe dhenie me qira tehoteleve, resorteve. trojevedheambjentevetetjera biznesi e
banimi qeisherbejneobjektitteveprimtarise se shoqerise
UdhetimeTuristike dheguida me grupete organizuara brenda dhe jashte vendit.
Shitje / blerje tepaketaveturistike tebiletaveteudhetirnit sidheteeventeve kulturore dheartistike etj., makina me
qera, siguracion shendeti ne udhetim.
Shitje/blerje teprodukteveushqimore ejo ushqimore , snak (ushqimishpejte).pijefreskuese e alkolike, kale,
tekstile. produkte “hand rnade”(te prodhuara Inc dore), suvenire (dhurata). produktetefermereveatotezejtarise
dheartizanale, libra,disketae çdollojproduktitc tjeradestinuar per turistetdheturizmin.
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Shoqeria do te kryeje aktivitet tie fushen epromovilnit te turizrnit vendas e te huaj, bashkepunim me agjenci,
persona juridike fizike, individe. institucione te ndryshmpubiike e private. etj.
investimdhendertimteobjektevetehotelerise. baniniitdhemuitif’unksionale. Import, bierje
dheshitjete materiaievedhernakinereri/pajisjeve, apo sherbirneve te iidhura me to sidhe materiale per
realizimin e lyre. Investim tie Agrobiznes per ndertimin e fermavebujqesore e blegtoraieqesherbejnesi pika
turistikedhe per prodhimin e artikujveshtazore. bulmetitdhebimore.Bashkepunirnrnepersonafizik, juridik apo
shteteror per hap jendhezhvitlirnin e agrobiznesit, aplikim ne programesliteterore apo private per perfitimin e
fondeve me qeliimhapjen e njeagrobiznesi.

NENI 5
Kohezgjatja

Veprimtaria e shoqerise eshte pa afat. Kjo kohezgjatje mund të ndryshohet nga themeluesi I saj me vendim
unanim

KAPITALI THEMELTAR I SHOQRISE

NENI 6
Kapitaii themeitar I shoqerise eshte 100 (njeqind) Ieke. I ciii perbehet nga koritributi I ortakeve dhe shoqeria ka
2 (dy) kuota, nga nje kuote per secilin ortak.

Pjesa takuese e ortakeve thernelues eshte:
a) Edmond Ma[irnuti zoteron 50% (pesedhjet perqind) te kuotes e të kapitalit, qe perben nje kuote te

shoqerise dhe
b) Istreflvlahmuti zoteron 50 % (pesedhjet përqind) te kuotes e të kapilalit qe perben nje kuote te shoqerise.

NENI 7

Kapitali themeltar mund të shtohet ose zvogeiohet vetëm me vendim të ortakeve thernelues. Shtimi apo
zvogeiirni i kapitalit themeitar do të behet në varesi të rezultateve ekonornike e ne perputhje me normat e
iegjisiacionit ne fuqi

NENE S

Ndryshimet e zotërirnit dhe/ose perqindjes së kuotave. që kane or aket thenieiues, behet sipas iegjis]acionit ne
fuq i.

NENI 9

Ortaket mund të lere peng. si bane siguruese apo si garanci kuotat e zotëruara nC kete shoqeri vetëm pas
manjes së një vendimi unanim nga ana e asambiese se pergjithshme.

NENI 10
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Transferirni kuotave

Kuotat e kapitali themeltar, që am perfaqesojne, mund të transferohet me anë të shitjes dhurimit apo çdo
mënyre tjetër të njohur nga Iegjislacioni Shqiptar vetëm me vendim unanim Éë ortakeve. Ben perjashtim nga ky
rregull vetCm kalimi me Irashegimi. Transferirni tek persona të trete, shqiptar apo të huaj, i pjesëve të kapitalit
dhe boWs që ato perfaqesojne. behet inc vendim unanirn te ortakeve pas ezaurimit e te drejtes se parablerjes.

NENI II

ShoqCria mund tC kete dhe kontribute te tjera në natyre. Ketu perfshihen të gjitha sender e paluajtshme në
sherbirn të shoqerise si dhe ato tC Iuajtshme, te cilat kalojne në pronesi të shoqerise.

FONDET E SHQQER!SE

NENI 12

Shoqeria percakton si fonde e!ernentCt e meposhtern:
I) Fondithemeltar (qarku I lues);
2) Fondireserve;
3) Fondetetjeraqemundtejenetenevojshrnegjateveprimtarisessaj.
MadhCsia e secilit fond percaktohetmbibazen e vendirnitteAsambleseseortakëve,
icilimerrvendimgjithashtuedheperqel 1mm e perdorimitteti].

DREJTIMI ADMINISTRATIV.

NENI 13
Shoqeria ka si organe tC saj:

a) Asamblene e ortakeve
dhe
b) Administratorin, si perfaqesues ligjor.
Renditja e rnCsiperme shpreh dhe hierarkine e organeve drejtuese të shoqerise.

NENI 14

Administrator i shoqerise do jeneEdmond Mahmuti dhe FadiLMahrnuti.
E gjithe veprimtaria e slioqerise administrohet nga administratoret nC perputftje me statutin dhe Iegjislacionin ne
fuqi. Adniinistratoret kane te drejte ta perfaqesojne shoqerine bashke apo veç e veç ne menyre te pavarur nga
njeri tjetri.

NENI 15
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Administratori sboqrise kane kopetence të emeroje, si perfaqesues W tyre,vetëm punonjës të shoqerise per
realizirnin e detyrave te rendesishrne ne interes të shoqerise. Kompetencal e personave lë autorizuar
percaktohen ne aktin e autorizimit të posacni. Per veprimtari tC thjeshta si aplikime per vertetime pranë
organeve shteterore. aplikime pranC Qendres Kombetare te Biznesit, dorezime bilancesh, aplikime të ndryshme
pranë organeve tatirnore mund tC kryhen nga persona të tretC, jo punonjes te shoqerise, të pajisur me autorizirn
të posaçem.

NENI 16

Shoqeria nuk merr përsiper veprimet e pasojat qC vijnC prej lyre, të kryera nga teautorizuarit nC
tejkalimtekompetencave tC percaktuara lie autorizim.
Ky rregull vien dhe per Administratorin që tejkalon kompetencat qei jane dhene nga Iigj i e nga ky statut.

NENI 17

Veprimtaria e shoqerise, administrohet nga administratori lie perputhje me statutin dhe Iegjislacionin He fuqi.

NENI 18

Administratori per shqyrtimin e bilancit vjetor, të ardhurat e qarkulluara, si dhe menyren e rnbajtjes se
registrave të veprirneve kontabel. emeron nje ose disa eksperte kontabel.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

NENI 19
Tëdrejtatdhedelyrimet

Asamblejaeshteorganimeilartevendirnarresishoqerise.Vendirnet e Asamblesemerrenvetem me unanimitetvotash.
Asambleja ka sikompetence:
a) percaktin epol itikavetregetareteshoqerise.
b) miratim endrvshimevetestatutit,
c) emerimindFieslikarkimin eadrninistratoreve.
ç) percaktirnin ekompetencaveteadrninistratoritneaktin e emerimit,
d) percaktimin e shperblimitteadministratorit, Iikujduesitdheekspertevetefushavetendryshme.
dh) mbikqyrjen, zbatimin e politikavetregtarengaadrninistratoret,
e) miratiniin e pasqyraveflnanciarevjetore, raporteveteecurise se shoqerise.
ë) zniadhiminapozvogelimin e kapitalit,

fl shqyrtimin ebilancitvjetor, kuotat e fondevetendryshmedhefitirnin e realizuar,
g) vendosjen per krijimin e filialeve, degeve ose perfaqesive të shoqerise si d[ie per krijimin e shoqerive të

perbas[iketa,
gj) vendosjen per marrjen e kredive si due mbarimin e aktivitetit tC shoqerise, nese ne dokumentacionet
financiare, rezultatet e shoqerise vieresohen me humbje,



h) realizimin emarrdhenieveterndesishmefinanciaredheekonomiketeshoqerise, me persona
tetjerefizikeosejuridike,
i) emerirnindheshkarkirnine drejtuesittekniktëshoqërise, sipasdrejtimevetëveprimtariseqe do ushtrojeshoqeria,
1) riorganizimin dhe/ose prishjen e shoqerise,
II) percaktonçmimin e furnizimitteenergj iseseprodhtiar,
j) emerirnin e perfaqesuesveteshoqerise para gjykates.

N’ENI 20
MbIedhjaasambIessortakeve

Asamblejamblidhetsa here qeeshte e nevojshmepermbrojtjen e interesaveWshoqerise, nërastet e percaktuara me
Iigj, por gjithmonejo me pak se nje here në vit.
Ajothirretngaadministratorioseortaket e shoqerise.
Thirijabhetrne shkreseosenepermjetposteselektronikezvrtareteortakeve.Njoftimiduhettepermbajevendin, diten,
daten. oren e rnbledhjesdherendin e dites, e tudergohetortakevejo me vone se shtateditepara dates se
parashikuarpermbledhje.
Ortakumundteperfaqesohetneasai-nble, veteosenganje person iautorizuarpretij me prokure, oseortaktjeter.

ADMINISTRATORI

NENI 21
Koinpetencat e adininistratorit

Administratorishoqëriseka perdetyre:
a) tëpunoje, drejtoe e organizojnenëmenyretetilIeshoqerin , qetesigurojnësuksesin e
sajneveprimtarineekonorniko-financiareqe ajo kryen,
b) tendjekinpolltikentregtaretevendosurngaasambleja e ortakéve,
c) perfaqesoj eshoqeri netregtarenmarredheniet me tëtretët,
ç) ttkjdesetpermhajtjen e saktedheterregulltWdokumentaveadminstrative, shkresave e
dokumentaveprivateteshoqerise, etelibravekontabelieshoqerise.
d) tehartojeenenshkruajebilancinvjetor. bilancin e konsoliduar: raportin e
ecurisesveprimtarisedhevazhdimesine e saj. se bashku me propozirnin per shperndarjen e
fitirnevedheparaqitjen e këtyredokumentaveparaasmblese se ortakeve per miratirn,
dh) tekryejeregjistrimetdhedergojetedhenat e detyrueshmewshoqerise, siçparashikohet ne
Iigj,praneQendrësKombetareteBiznesit,
e) teraporrojeparaasamblesesepergjithshrnenIidhje me zbatimin e politikavetregtare,
ë) nenshkruankontratat e punes me punemarrësit.
f) ndjekproblernet e shoqerisenemarrdheniet me organetendryshmeshteteroredhe me personat
etjereuizikeejuridike,
g) Iidhkontratame terreteperinteresateshoqerise.vetem me miratimunanimteasamblese se ortakeve.
gj) perfaqesimineshoqërise para gjykates

j) miratonrregulloren e punës.
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k) emeron specialist tefushavetendryshrnesidrejtesia. ekonomia, flnancatetj. per perfaqesimin e
shoqeriseperpai-agjvkatave. organeve administrative. shoqerivetetjera private per realizimindhernbrojtjen e
I nteresavetesh oq cii se.
I) nukmundteman’ekredipamiratim me vendimunanimteasamhlese se ortakeve.
Ii) nukmunde sheseasetet e shoqerise pa miratim me vendimunanimteasamblese se ortakeve.
m) nukmundtelerepeng, sigaraitci per vete pate tetreta apo tebehetdorezanes per persona tetjere pa miratim me
vendimunaniinteasamblese se ortakeve.
n) nukmundteterheqi para tethata apo tie dorengallogaritebankareteshoqerise.
o) nukmundtepaguajefaturatatiniore per teci latiiuk ka njekontratesherbimi.

DREJTIMI TEKNIK SHOOERISE

NIZNI 22

Per veprirntari ne fusha te veçanta (ne te cHat ugh percakton drejtim nga specialistet te licensuar), shoqeria do
te pLmesojerne kontrata pune specialist te licensuar sipas fushes perkatese.

MARRDHNIET FINANCIARE

NENI 23

Shoqeria ka të drejte tehape hogan rijedhese. kursimi e depozite prane bankave Ic vendit ose te huaja në
shteterore ose private dhe të kryeje veprimet e Jikujdimit të furnitoreve të saj e të paguhet, per sherbimet që
ofron, nëperrnjet tyre. Per sigurimin e veprimtarise kate drejte të financohet në leke ose valute te huaj.

NENI 24

Shoqeria pergjigjet per kontributet fiskale. sigurimet shoqerore dhe afatet e derdhjes se tyre. Personat e
ngarkuar me kete detyre duhet te mbajne dokumentacin te rregullt financiar.
Ne fund te vitit financiar. Administratori duhet te dorezoje pranC organeve tatirnore perkates bilancin e të
ardhiurave per efekt tC tatimit vjetor
Viti financiar mbaron ne muajin dhjetor te çdo viti. Raportet dhe inventaret vjetore hartohen ne perputhje me
dispozitat e ketij Statuti dhe legjislacionin ne fuqi.

MARROHENIET E PUNESIMIT

NENI 25

Administratori vendos per personat qe do punesohen nC aktivitetin e shoqerise. Punesimi do behet në perputhje
me aftesite profesionale te punemarresit,
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NENI 26

MarrdhCniet e punesimit do regullohen sipas kontrates se punesirnit qe lidhet midis paleve, ne haze të Kodit te
Punes dhe akteve ligjore e nenligjore nC fuqi. Ne kontrate caktohen kushtet e punes, pageses, sigurimit në pune,
diteve te pushimit etj.

NENI 27

Ortaku, Administratori dhe personelil shoqerise eshtei detyrnar të respektoje disiplinen e punes. tC ruaje dhe të
mirmbaje pronen dhe te zhvilloje aktivitetin e shoqerise ne perputhje me ligjin.
cdo punonjes I shoqeriseeshte pergjegjes per kryeijen e detyres, e permbushe detyrirnet q8 rrjedhin nga
kontrata e punes, nga vendirnet e administratorit.
Ndaj shkeljeve të ndrysl’inie zbatohen masat disiplinore tC parashikuara nga Kodi i PunCs.

KON FID EN C IA L JTETT

NENI 28

Ye gjithe personat e punCsuar nC shoqeri Jane te detyruar tC ruajne fshehtesine e dokumentacionit, të
informacionit, te njohurive te fituara si dhe teçdo iIoj materiali tjeter konfidencial, me pëLJashtim të rastit kur
keto informacione janC tC jashtligjslinie. shkelin normat e moralin e pe githsem te shoqCrise apo perbejne veper
penale.

BILANC! DRE TE ARDHURAT

NENI 29

Të ardhurat neto, pas sNyeijes së detyrirneve fiskale, sigurimeve shoqerore dhe detyrimeve ndaj personave tC
trete. kalojne ne dispozicion të ortakëve.

NENI 30

Pagesat e tatimeve dhe sigurirneve shoqerore W personelit behen sipas kushteve te percaktuara ne kontraten e
punes.

NENI 3!

NC rast mbarimi tC veprimtarise së shoqerise, fitirni i realizuar duke zbritur ose duke shtuar perqindJet e
mbartura nga vitet e rneparshme, kaiojne nC dispozicion tC ortakeve sipas mases sC kuotave qC zoterojne nC
shoqeri.

PRFUND!M1 SHOORISE
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NENI 32
Sb kri rj a

Shoqëria mbaron mete perfunduar afati i parashikuar nga ky akt ose perpara perfundimit ne rastet e
parashikuara nga ligji. me ane tC një vendimi te asamblese se pCrgjithshme dhe per shkak te falimentirni.

NENI 33
Likujdimi

Ne rast perftmdimi. shoqe ía do ti nenshtrohet procedurave tC likujdirnit.
Per të administruar kCte procedure, asambleja e përgjithshrne e ortakeve emeron njC ose disa likuidatore. tC cilet
paraqesin raportet pCrfundirntare rnbi gjendjen e aktivit due pasivit te shoqerise, mbi operacionet e likujdimit
dhe mbi kohen e nevojshme pCi te perfunduar likujdimin.

NENI 33

Shoqeria mund të mbaroje edhe me anë tC riorganizimit. nepermjet formave te thithjes ose të bashkimit duke
marre mirati nm e Ministrise se Energjise dhe Industrise.

NENI 34

Gjate fazes se Iikujdirnit, pergjegjesia e administratoreve dhe likuidatorit Cshte e njejte.

DISPOZITA TE FUNDIT

NENI 35

Per sa nuk Cshte shprehur nC kCtC statut, plotCsirni dhe drejtimi i veprimeve bChet duke iu referuarLigjit 9901 dt
14.04.2008 “Per Shoqerite Tregtare dhe Tregtaret” I ndryshtiar, sidhe çdo akti tjeter nC fuqi te egjislacionit
shqiptar.

NENI 36

Ky statut u perpilua nga ortaku thernelues I shoqCrise me vulinetin e tij tC plote e të lire.

Statuti u hartua ne dy kopje te niejia, nC pCrmhajtje e fuqi ligjore. Li njC kopje do tC dorezohet pranC Qendres
KonthCtare tC Biznesit due njC kopje mbetet nC dokumentacionin e shoqCrise.

‘S

ORTAKU SHOQERISE
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