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STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“ALWAYS” SILP.K

Sipas Iigjit Nr.° 9901 Date 14.04.2008 “Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare”, dhe ne perputhje
me Ligjet qe operojne ne Republiken e Shqiperise,

Slioqeria “NAM TEG” shpk, e regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit (QKB), me
NUIS nr. M01908001U me sell ne adresen: Rr. Papa Gjon Pall II, Arena Center, NAM, Kati 3, e
perfaqesuar nga administratori z.Kreshnik Kasneci, lindur me Viore nC 10/03/1987 dhe banues
në Tirane i identifikuar me leternjoftimin me nr. personal 1703 10078D, madhor me zotesi te plote
jurdike per tC vepruar.

Roberto Brizzi, shtetas Italian lindur ne Siena te Italise me 07/09/1954, identifikuar me pashaporte
nr. YB2710460 dhe nr. Fiskal BRZRRT54PO71726H, madhor dhe me pergegjesi te plote per te
vepruar.

Sot me 02/04/2021 vendosin te themelojne Shoqerine “ALWAYS” SII.P.K.

Neni I
Emertimi I shoqerise

Shoqeria dote mbaje emrin “ALWAYS” Sh.P.K. Emertimi tregetar do tejete “ALWAYS”

Neni 2
Forina Ligjore e Shoqerise

Shoqeria do te kete formen e saj Ligjore, “Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar” sipas Ligjit Nr.
9901 Date 14.14.2008 “Per tregetaret dhe Shoqerite Tregetare” bashke me ndryshimet perkatese.
Shoqeria mund te ndryshoje formen e saj ligjore me vendim te ortakeve themelues.

Neni 3
Afati

Veprimtaria e kompanise do tC filloje në daten e regjistrimit të saj pnthe Qendres Kombetare te
Biznesit. Aktiviteti i shoqerise do te jete pa afat.

Neni 4
SeMi

Shoqeria do tekete seline e saj ne adresen: Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Petro Nini Luarasi, Pallati
nr.7, Shkalla nr.2, Ap.3/7.
Shoqeria mund te kryeje e te transferoje, apo te menaxhoje qendra administrative, sell, filiale,
aensi dhe zyra ne territorin e Republikes se Shqiperise dhejashte vendit, me vendim te ortakeve
themelues.Shoqeria ofron mundesine e pjesmarrjes ne shoqeri te tjera ne te ardhmen te chat dote
krijojne aktivitete ne Republiken e Shqiperise dhe/ose jashte saj, me vendim te asamblese se
ortakeve themelues.



Neni 5
Objekti

Shoqeria ka per objekt veprimtarite e meposhtme:

• Import-Export.
• Dhenie —Marrje me qera te pasurive te Iuajtslme dhe te paluajtshme
• shitje-blerje e pasurive te patundshme;
• ndertimi i punimeve civile dhe industriale, sisteme hidraulike, instalime, ndertim rrugesh,

etj., te marre pjesë në gara publike dhe private, ndertim dhe restaurim i objekteve të të
gjitha Ilojeve, per vete dhe të tretë; shit-blerje, qeradhenie-qeramarrje të tokes dhe
ndertesave te çdo iloji, ndertim stendash panairesh, administrimin dhe menaxhimin e të
gjitha liojeve te pasurive të patundshme dhe aktivitete të tjera lidhur me ndertimin e
veprave industriale ketu perfshire edhe fuqine punetore nëse kerkohet nga bleresi;

• krijimin dhe menaxhimin e programeve kompjuterike, të menaxhimit te arkives fizike,
kompjuterike perpunimit te te dhenave, ruajtje te arkives fizike apo ne burime te tjera;

• blerjen, shitjen, instalimin dhe mbeshtetjen e produkteve hardware dhe software;
• blerjen, shitjen dhe instalimin e pajisjeve dhe mobilje zyre, duke perfshire furnizimet per

vete dhe te trete;
• Telemarketing, organizim eventesh, marketing i pergjithshem, konsulence marketing

online
• Transferimin e te drejtave te markave te treteve
• studime dhe kerkime, sherbime formimi per sisteme informatike;
• Konsulence ne administrimin dhe menaxhimin e eventeve dhe aktiviteteve tregetare
• Agjenci private ndermjetesimi per punesim,informime,keshillime,perfaqesime si dhe

vieresim te kerkesave dhe te aplikimeve per nderrnjetesim ne pune ne vendet e BE,kerkim
te vendeve te punes ne vendet e BE

• Import eksport dhe tregtim te materialeve te ndryshme, speciale ndetimi, bujqesore,
ushqimore, industriale dhe ndertimin e veprave civile, industriale, duke perfshire
veprimtari per axhensi imobiliare e turistike, shoqeria do te angazhohet dhe ne sektorin e
organizimit te kongreseve, seminareve, shfaqj eve, ekspozitave, panaire, sherbime
perkthimesh, menaxhim marketingu, reklamash, ndermjetesi ekonomike, sherbime
logjistike ne fushat e mesiperme, ky aktivitet do te zhvillohet ne fbshen internacionale dhe
nacionale.

• Sherbime agjensie detare dhe te rekomandimeve detare: broker detar, ajror dhe
siguracionesh; sherbime detare dhe ajrore; sherbime te transportit dhe te ngjashme me te;
sherbime spedicioni peer ngarkesa te vogla dhe me mjete trasporti vendase brenda dhe
jashte Shqiperise; sherbime per aktivitet depozitimi dhe magazinimi i mallrave dhe i
mjeteve ne magazinat ose depozitat nacionale ose te tjera; pergatitjen e praktikave
doganore ne pergjithesi per llogari te te treteve; aktivitetet ne veprimet portuale, asistence
dhe organizim i operacioneve te ngarkim/shkarkimit te malirave dhe pasagjereve; sherbime
qe lidhen me aktivitet te komisarit te avarive dhe likujdatorit te avarive; organizimi i
shkarkimit dhe levizjes se konteniereve; veprimtari eksporti dhe importi i malirave ne
pergjithesi dhe veprimtari turistike dhe tour operator. Jep me qera lioqerine; Kate drejte
te bashkepunoje me qellim fitimi ne ndermarrje ose shoqeri te Ue te çfaredo iloji, dpi
dhe sido qe te jene krijuar ato; cdo lloj tjeter aktiviteti frna: rcretar. industrial,
ndertimi qe dote shihet ne interes te realizimit Ic onj1: dt social te saj 2 Shoqrin thashtu
kate clrejte tejapi hua, financinnu per te tretet per h en qe lidh ire tense per s qerite
qe kontrollohen naa vete ortak Mundet ilhrhtu te uurre ndi h in i linanc ne nga
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efaredo end publik ose pr vat, shqiptar apo i huaj. nga institute bankare ose nga shoqeri qe
Hdhen me te ose qe kontrollohen nga ortaket.
Agjensi që trajton praktikat e qarkullimit te mjeteve me motor dhelose W rimorkiove.
Liçensim i subjekteve të transportil. Kryerjen e veprimtarisë se dhenies me qira të mjeteve
rrugore me motor dhelose rimorkiove. Nderrnjetesim në shitje, blerje të mjeteve rrugore
me motor dhelose rimorkiove të reja ose te perdorura. Kryerjen e veprimtarisë së shitjes,
blerjes të mjeteve rrugore me motor dhe lose rimorkiove të reja ose të perdorura Si dhe
tregtimin e tyre. Shoqeria sipas nevojave të aktivitetit ka të drejten e ushtrirnit të çdo
aktiviteti të ligjshem, të lejueshern per fomen e shoqerise. e cila nuk ndalohet me ligj (sipas
nenit 7 te Ligjit nr.9901, dt.14104108). Aktivitet ne fushen e siguracioneve, agjenci
turistike, shitje biletash trageti, avioni, etj. Aktivitete tC agjenteve të sigurimit dhe
komisionereve

• Import eksport dhe tregtim te materialeve te ndryshme, speciale ndetimi, bujqesore,
ushqimore, industriale dhe ndertimin e veprave civile, industriale, duke perfshire
veprimtari per axhensi imobiliare e turistike, shoqeria do te angazhohet dhe ne sektorin e
organizimit te kongreseve, seminareve, shfaqjeve, ekspozitave, panaire, sherbime
perkthimesh, menaxhim marketingu, rekiamash, ndermjetesi ekonomike, sherbime
logjistike ne fushat e mesiperme, ky aktivitet dote zhvillohet ne fushen intemacionale dim
nacionale.

• Import dhe tregtirn me shumice dhe me pakice online dhe në njësi të caktuara tregtare i W
artikujve industriale: -Ngritje dhe shfrytezimi i bareve, picerive, restoranteve dhe hoteleve;
-Ngritje dhe perdorim I agjensive turistike, exchange-ye dhe i agjensive publicitare: -

Sherbime tê ndryshme ndaj publikut me transport brenda e jashte vendit per udhetare dhe
per mallra;; -Ndertimi dhe riparimi i objekteve të banimit. i rrugëve, i objekteve sociale. i
objekteve industriale, i objekteve bujqesore dhe i veprave të artit me karakter bujqesor, i
kanalizimeve, i ujësjeliCsave dhe i shkarkuesve; - Investime dhe sipCrmalTje per instalimin
e sistemeve te ngrohjes dhe te freskimit nC objekte gjate procesit te ndertimit ose ne
procesin e rikonstruksionit të tyre; - Projektime në fushen e ndertimeve nC te gjitha ilojet e
tyre dhe per të gjitha kategorite e punimeve brenda dhe jashte vendit; -Prodhim, import
eksporti i lendeve të para, i mallrave industriale dhe i malirave te natyrave të tjera, i
makinerive dhe i materialeve e pajisjeve ndihmese per montimin dhe mirembajtjen e tyre;
-Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe me pakice i të gjithe artikujve 2 ushqimore, i
artikujve industriale, i artikujve tê duhanit dhe nenprodukte të tij, i artikujve të kafese, dhe
i artikujve bujqesorC; -Veprimtari në fushen imobilare si shitje, bleije dhe dhenie me qira
e pronave dhe e pasurive të pauajtshrne; -Aktivitete prodhimi. sherbimi dhe punimi në
kulturat bujqesore, nê kultivimin e luleve natyrale, ne pyje dhe ne fushen e perpunimit dhe
te tregtimit tC artikujve bujqesore e blegtorale. Te gjitha veprimtaritë e mësiperme do te
realizohen nCn te drejten e importit dim te eksportit komform kerkesave specifike tê
legjislacionit shqiptar per secilen veprimlari.

• Prodhimin e fotove profesionale dhe materialeve audiolvideo nga një studio me një staf
profesionist të fushes ne favor të ndermjetesimit mes bizneseve dhe personit V.I.P duke u
bazuar ne kontratat specifike mes saj dhe paleve; Krverjen e sherbirneve të caktuara. duke
nisur nga ndermjetesimi mes paleve. per hizneset me aktivitet te ndryshem dhe personat
V.I.P. ne funksion te nje bashkepunimi te frytshem dhe ne interes tête gjitha paleve;Kryerja
e sherhimeve te shoqerise konsiston në komunikimet ndermjet bizneseve dhe personazheve
V.I.P, fotografimet profesionale, filmimet audio dhelose video. perfaqesimi i personazheve
V.I.P ne arritjen e njC marreveshie me biznese te caktuara. me qellim realizimin e
reklamimeve apo promocioneve te produkteve te bizneseve;ShoqCria pCrmes kontratave
me personazhet V.I.P apo me bizneset, dote kryeje çdo sherbim per te ci]in palet kane renë
dakord, me profesionEdizCm tC larte duke respektuar kornizat e etikes per tQ siguruar arritjen

intcrcsit me te larte per klicntiH:ShoqCria ka te drejten tC pC qCsojC klientin



(V.i.P/biznes) në çdo komunikim, dakordesim dhe marreveshje duke vieresuar dhe
rekiarnuar ne mënyrën e 2 duhur klientet e saj tek çdo pale metC cilen dote bashkepunojne.

• Agjensi per konsulence te periIhshme ne sekiorin tregtar per bizneset vendase ose te
huaja ne fushen e turizmit.Agjensi turistike.Zhvillim te faqeve WEBJ ecommerce dhe
marketing.Aktivitete me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme.Katering, evente sherbime
turizmi, veprimtari. ne fushen e hotelerise.Organizimin dhe shitjen me shumice dhe pakice
te biletave te udhetimeve turistikeOfrimin e sherbimeve te eskursioneve te udhetirueve ne
Itali dhe ne vende te huaja.Prioritet eshte shitja due emetimi I biletave me rezervim me
mjete te transportit tokesor, ajror dhe detarKorisulence te pergjithslimeBlerje, shitje.
madje edhe fraksionimi, ristrukturimi dhe projektim, te gjitha aktivitetet e vieresimit te
pasurive te patundshme ne pergjithesi, si urbane edhe rustike, per perdorim tregtar,
industrial. rezidencial dhe zyra, dhe ekspertizat e vieresimet e tyre, dhenia me qira dhe
menaxhimin i pasurive te paluajtshme.Realizimi i Punimeve te ndertimit ne pergjithesi,
punime te rrugeve perfshire gemimet, shkaterrimet, ndertimi i ujesjellesave. kanalizirneve
dbe te ngjashme me to.Jnvestimi ne tregun e 2 ndertimit, blerje, administrim, shitje te
pasurive te paluajtshme Real Estate.Tregetim me shumice dhe pakice, Import eksport te
produkteve, materialeve te ndertimit dhe makinerive te ndryshme te doinosdoshme per
ushtrimin e aktivitetit perfshire produktet bujqesore dhe ushqimore ne teresi .Ushtrimi i
aktivitetit brenda dhejashte Shqiperise. ne perputhje me legjislacionin.Cdo aktivitet tjeter
te lidhur me aktivitetin krvesor

• Ushirimi i veprimtarise televizive vendore, prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i
programeve dhe informacioneve te çdo lioji nepermjet zerit, figures. sinjaleve te koduara
etj. te destinuara per publikun perrues valeve elektromagnetike. kabllove. perseritesave.
sateliteve e çdo Iloj mjeti tjeter.Import eksport. tregtimin me shumice e pakice te paisjeve
elektrike dhe elekironike.

• Rekiama, shtypshkrime, botime dhe printime te inaterialeve te ndryshme sipas formateve
dhe metodave ne treg. Krijim dhe realizim te sherbimeve konkuruese ne fushen Web
Design, designe. Realizimi i sherbimeve te marketingut dhe konsulence ne kete fushe.
Stampime ne te gjitha formave dhe permasave per perdorim ne malira. paisje dhe sende te
tjera, prodhimit te adeziveve promocionale dhe infomutes si dhe botim apo printimin e çdo
produkti tjeter qe kerkon teknologji shtypshkrimi te formave dhe permasave Ic ndryshme.
import eksport.

• Konsultim ne lidhje me mediat sociale, menaxhimin e brandit (identitetit) te klienteve te
ndryshem.Menaxhim i mediave sociale si dhe promovimi i tyre. Aktivitete konsulence
profesionale ne fushen e artit vizual dhe teknikes audio-vizive, sherbime fonie. Aktivitete
konsulence ne lidhje me distribucionin, promovirnin dhe mbledhjen e te ardhurave ne lidhje
me produktet audio-vizuale, audio, kompozimet etj. Sherbime te distribucionit,
promovimit dhe mbledhjes se te ardhurave ne lidhje me produktet audio-vizuale, audio,
kompozimet etj. Menaxhim i artisteve duke perfshire par duke mos u limituar tek
(Muzikantet, Krijuesit e Videove. Blogeret, Kompozitoret) dhe cdo person ose kompani
ijeter me nje krijimlari artislike. Mbrojtje e krijirnimeve dhe te drejies se autorit per çdo
kompani ose individ brenda dhe jashte vendit

• Import eksport dhe tregtim te materialeve te ndryshme, speciale ndetimi, bujqesore,
ushqimore, industriale dhe ndertimin e veprave civile, industriale. duke perfshire
veprimiari per axhensi imohiliare e turistike. shoqeria do te angazhohet dhe ne sektorin e
organizimit te kongreseve, serninareve, shfaqjeve, ekspozitave, panaire, sherbime
perkthimesh, menaxhim marketingu, rekiamash, ndermjetesi ekonomike, sherbime
log] istike ne fushat e mesiperme, ky aktivitet dote zhvillohet ne fushen internacionale dhe
nacionale.



• Agjensi qe trajton praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhelose të rirnorkiove.
Liçensim i subjekteve të transportit. Kryerjen e veprimtarise sC dhënies me qira të mjeteve
rrugore me motor dhelose rimorkiove. Ndermjetesim në shitje. blerje te mjeteve rrugore
me motor dhe/ose rimorkiove të reja ose te perdorura. Kryerjen e veprimtarisC se shitjes,
blerjes të mjeteve rrugore me motor dhe lose rimorkiove të reja ose të perdorura si dhe
tregtimin e tyre. Shoqeria sipas nevojave të aktivitetit ka të drejten e ushtrimit te çdo
aktiviteti të ligjshern. tC lejueshem per formen e shoqerise, e cila nuk ndalohet me 1i (sipas
nenit 7 tC Ligjit nr.9901, dt.14104/08). Aktivitet ne fushen e siguracioneve, agjenci
turistike, shilje bilelash trageti. avioni, elj. Aktivitete të agjenteve të sigurimit dhe
komisionereve

• Sherbime agjensie detare dhe te rekomandimeve detare: broker detar, ajror dhe
siguracionesh; sherbime detare dhe ajrore; sherbime te transportit dhe te ng]ashme me te;
sherbime spedicioni peer ngarkesa te vogla dhe me mjete trasporti vendase brenda dhe
jashte Shqiperise; sherbime per aktivitet depozitimi dhe magazinimi i malirave dhe i
mjeteve ne magazinat ose depozitat nacionale ose te tjera; pergatitjen e praktikave
doganore ne pergj ithesi per hogan te te treteve; aktivitetet ne veprimet portuale, asistence
dhe organizim i operacioneve te ngarkinv’shkarkimit te malirave dhe pasagjereve; sherbime
qe lidhen me aktivitet te komisarit te avarive dhe Iikujdatorit te avarive: organizimi i
shkarkimit dhe levizjes se konteniereve; veprimlani eksporti dhe importi i malirave ne
pergjithesi dhe veprimtari tunistike dhe tour operator. Jep me qera shoqerine; Ka te drejte
te bashkepunoje me qellim fitimi ne ndermarrje ose shoqeni te tjera te çfaredo lloji. dpi
dhe sido qe te jene krijuar ato; cdo lloj tjeter aktiviteti financiar, tregetar, industrial,
ndertimi qe dote shihet ne interes te realizimit te objektit social te saj. 2 Shoqeria gjithashtu
kate drejte te japi hua, financime per te tretet per shoqeri qe lidhen mete ose per shoqerite
qe kontrolLohen nga vete ortaket. Mundet gjithashtu te mare ndihrna ose financime nga
efaredo end publik ose privat. shqiptar apo i huaj, nga institute bankare ose nga shoqeri qe
Hdhen me te ose qe kontrollohen nga ortaket

• Te dreita per te kaluar emrin tregtar pa/eve te tiera

Per të arritur qellimin e shoqerise dhe pa e zgjeruar ate, mund të kryejë tC itha veprimet per
pasuri te Iuajtshme dhe të paluajtshme dhe çdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishërn, ose
dhenien me qira, kredisë dhe financiare, marrje ose dhenie me qira te pjeseve te shoqerise, objekti
i te cilave eshte i ngjashem ose i njejte.

Neni 6
Kapitali

Kapitali themeltar i shoqerise do tejete 100.000 (njeqind mije) Leke i perbere si vijon:
Shoqëria “NAM TEC” shpk zoterues i nje kuote te barabarte me 50% te kapitalit themelues te
shoqerise, ekuivalente ne viere norninale me 50.000 leke.
Roberto Brizzi zoterues i nje kuote te barabarte me 50% te kapitalit themelues te shoqerise.
ekuivalente tie viere nominale me 50.000 leke.

Neni 7
Organet Drejtuese dhe venditnarrese

Organi vendimarres i shoqerise eshte asamblea e ortakeve themelues te shoqerise, e cila drejton
aktivitetin e shoqerise nepermjet vendimeve te tij.
a. perkufizirni i politikave te kornp



b. ndryshon dhe/ose modifikon statutin e shoqerise
c. emeron dhe shkarkon administratoret
d. erneron dhe shkarkon auditoret
f. pereakion nxitjen e personave ne paragrafin C dhe D.
e. ndryshon seline
f ndryshon emrin e shoqerise
g. rikapitalizon shoqerine, duke rritur dhe/ose zvogeluar shoqerine
k. ndaijen ose anulliniin e kuotes
h. riorganizimin ose prishjen e shoqerise
i. miralon rregulloren procedurale per mbledhjen e mbledhjes te ortakeve te shoqerise.
J. te tjera te parashikuara nga ligji ose statuti

Asambleja e pergjitheshme mblidhet me kerkesen e secilit prej ortakeve.
Ne rastet e mbledhjeve te tjera Jo te zakonshme, rritje apo zvogelim kapitali, ndryshim
administratori, shpemdarje dividenti apo shperndarje —likujdim i shoqerise , ortaket do te
perfaqesojne vetveten per te shprehur vuilnetin e tyre.

Neni8
Adininistrimi

Administrimi i shoqerise i eshte besuar nje administi-atori të vetëm.
-Administratori duhet te raportoje edo muaj per asambiene situaten ekonomiko-financiare dhe
rezultatin financiar te muajit.
-Administratori duhet te miratoje politikat e emimeve dhe zbritjeve perkatese prane Asamblese.
-Administratori duhet te miratoje prane asamblese blerjet per investime dhe edo blerje tjeterjashte
shpenzimeve te permuajshrne administrative te administrirnit te zakonshern
-Administratori menaxhon punCn e perditshrne tC shoqerise dhe eshte pergjegjes per aktivitet e
meposhtme:
- Ekzekutirni i operaeioneve tC perditshme të shoqerise.
- Perfaqesuesi i shoqCrise kundrejt palëve të treta. saktesisht ose me zevendesiiu të caktuar me
prokure,
- Hartimi dhe mbajtja e pasqyrave financiare. propozimi i auditoreve, nëse eshte e nevojshme,
- Pergatitja e dokumentave në emër të shoqerise,
- Pergatitja e kontratave të punësimit dhe zgjidhja e tyre sipas çdo ceshtje,
- Aktivitete të tjera të çdo iloji në dobi tC shoqerise dhe realizimit tC objektit të saj.
-Shoqeria do te kete vulen e saj tr miratuiar nga ortaket.

Shoqeria do te kete administratorin e saj te vetem. Z. Elson Sulaj , shtetas Shqiptar lindur ne Tirane
me 14/03/1996, identifikuar me karte identiteti nr 033271240 dhe nr personal J603 140551 , madhor
dhe me pergjegjesi te plote per te vepruar, per 5 vjet me te drejte rinovimi.

Me vendim te asamblese se aksionereve Administratori mund te ndryshohet para afatit te
pereaktuar me siper



Neni 9
Uchirirni Financiar
Viti financiar i shoqerise eshte nga 1 Janari dhe mbaron me 31 Dhjetor. Perjashtimisht. viii i parC
i veprirntarisC sC shoqerise do te liogaritet nga data e regjistrimit tC shoqerise dhe do perfundoje
me 31 Dhjetor.

Neni 10
TE ardhurat, Dividentët

Shoqeria do tC krijoje fonde rezerve per realizimin e aktivitetit te shoqerise. Fitimi pas perfundimit
te vitit financiar dhe pas pagimit të tatimit, mund te shperndahet tek ortaket me vendim te
asamblese se ortakeve themelues te shoqerise.

NeniIl
Shperndarja dhe Likaidimi

Shpemdarja e shoqerise mund tC behet per sa vijon:
a. Fundi i kohezgjatjes se aktivitetit të parashikuar në aktin e themelirnit;
b. Me vendimin e asamblese se ortakeve themelues te shoqerise;
e. Hapja e njC procedure falimentirni;
d. Nese nuk kryen aktivitete tregtare per dy vite të vazhdueshine dhe pse nuk eshte kerkuar
pezullimi i shoqerise ne QKB;
e. Me vendimin e gjyqtarit;
Likuiduesi, raporton per statusin e aktiveve dhe detyrimeve të kompanise nC operacionet e
metejshme te shlyerjes dhe kohen e nevojshme per rnbylljen e procesit. Ne ftind tC ketij procesi,
ortaket, do W infonnohet per balancen perfundimtare dhe mbylljen e procedures së likuidimit.

Neni 12
Klanzola inbyllese

Te gjitha mosmarreveshjet qe mund tC lindin gjate veprimtarisë sC shoqerise, nCse nuk zgjidhen në
mCnyre miqesore, palet drejtohen organeve kopetente per zgjidhjen e mosmarreveshjeve, pCrveç
rasteve kur kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjeve sipas ligjit eshtC Sistemi Gjyqesor
Shqiptar.

(EmerMbiemer/Nenshkrim) NAM TEG
M01908001U

IL
Ti ía

ORTAKET E SHOQERISE

P/Shoqerine “NAM TEG” shpk
Administratori Kreshnik Kasneci
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