
STATUTI
I

SHOQERIS1 ME P1RGJEGJ1SI Tt KUFIZUAR

,,E.R.A KONSTRUKSION” SH.P.K

EMRI, FORMA, BAZA JURIDIKE, SELIA, TERRITORI

Sot me 20 Prill 202L

Neni 1
Themelimi

Themelohet Shoqeria tregtare “E.R.A KONSTRUKSION” sh.p.k si shoqeri me

pergjegjesi të kufizuar në zbatim të ligjit nr.9901 dt.14.04.2008 “Per tregetaret dhe Shoqerite
Tregëtare” nga ortaket e meposhtem:

Aqif Arapi madhor, me zotësi të plote juridike per të vepruar, me nr.karte Identiteti
F? 10040 9V, lindur ne Fier me 04.10.1957 dhe banues ne Tirane, Shqiperi.

DHI3
Enirjada Rizaj madhore, me zotesi të plote juridike per të vepruar, me nr.karte Identiteti
1861 06036P, lindur ne Fier me 06.11.1988 dhe banues ne Fier, Shqiperi.

Shoqeria e ushtron aktivitetin e saj në perputhje me Iegjislacionin shqiptar dhe Iigjin nr.9901
dt. 14.04.2008 “Per tregetaret dhe Shoqerite Tregetare dhe me dispozitat e parashikuara ne
dokumentat themeluese.
Kjo shoqëri fiton zotesinë per të vepruar pas regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te

Regjistrimit Tiranë, qender e cila pas miratimit të regjistrimit të shoqerise e pajis ate edhe me
NUIS-in perkates identifikues.
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Ndni 2
FORMA PHE EMERTIMI

2.1 Shoqeria do të kete formn e shoqerise me pergjegjesi te kutizuar, per sa kohe asambleja
e ortakeve nuk do të marrë një vendim per shnderrimin e saj.

2.2.Emertirni i shoqerise ështe “ER.A KONSTRUKSION” sh.p.k.

Ne të gjitha aktet dhe dokumentet e nxjerra nga shoqeria, emërtimi i shoqerise

do të ndiqet nga fjalet “Shoqeri me Pergjegjesi të Kufizuar” ose inicialet Sh.p.k.

NENI 3
BAZA JURIIMKE

4. Shoqeria krijohet ne baze të legjislacionit te Republikes se Shqiperise dhe si person
juridik, e zhvillon aktivitetin në perputhje me kete Iegjislacion dhe me normat e ketij statuti.
Ajo e fiton personalitetin juridik pas rregjistrimit në Qendren Konibetare te Regjistrimit.

NENI
4

SELIA

5.Selia e shoqërisë do të jeW në Tirane.
Ne adresen:Njesia Administrative Kashar, Rruga Teodor Keko, PalIat Konfort
Konsrruksion, Shk.1. Kai 1.. Tirane Albania, dhe mund te ridryshoje seline e sa] me vendim
te ortakeve.

NENI S
OBJEKTI I VEPRIMTARISE

Objekti i veprimtarisë se shoqerise do te jeW

• Karpenteri, skeleri, suvatim e pllake dhe murature.Ne fushen e ndertimit dhe shitjes
se banesave te qytetareve, objekte industriale, social-kulturore, bujqesore,
turistike,hoteleri,ujesjellesa, punime restaurime, punime te dheut, murature , punime
betoni dhe beton arme, punime te shembjes , kompletimin me instalime te brendshme
objekteve te ndertuara, marrjen dhe dhenjen me qira te pajisjeve te ndertimit, te
mjeteve te transportit per ndertimin dhe tregtimin e tyre

• Grumbullim, transportim dhe depozitim I dherave dhe mbetjeve te Ilojeve te
ndryshme urbane. Germim dheu me punime eventuale murature e beton armeje,
sistemime, taracime, prishje dhe punime ne toke te germuar. Ndertime civile dhe
ekonomike, ndertime rruge, asfaltim e punime te te gjitha kategorive, ndertime dhe
mirmbajtje e Ilojeve te ndryshme, banesa dhe godina social-kulturore. Punime per
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ndertimin dhe mirmbajtjen e rrugeve automobilistike dhe infrastruktures rrugore.
Ndertime dhe mirmbajtje e veprave civile dhe industrial, ndertimin e ndertesave
publike dhe private, stabilizimin e rreshqitjeve, punime restaurimi. Mirmba]t]e e
ambjenteve te gjelbra (sistemim lulishte, vepra arti dhe dekori). Shoqeria kryen edo
Iloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj.

Kompania gjithashtu mund të krvejne lë gjilha transaksionet lregtare dhe financiare dhe lë

zbatoje IC gjitha nismat qe lidhen me arritjen e objektivave sociale, duke perfshire tC gjitha
aktivitetet qe lidhen me pronCn e luajtshme dhe tC paluajtshme

Per kryerjen e aktivitetit te shogerise se mesiperme. perle ciliri dote nevojitet leje perkatese,
shoueria eshte e detyruar te pal iset paraprakisht me kele leje nga organi kompetent.

NENI 6
KOHtZGJATJA

7.1 Shoqeria do tC zhvilloje aktivitetin e saj per një periudhe te pacaktuar, duke filluar
nga data e rregjistrimit në Qendren Kombetare tC Regjistrimit, me perjashtim te rastit të
mbarimit tC sa] sipas kushteve tC parashikuara nC ligj ose me vendim te ortakut tC vetCm.

NENI 7
TERRITORI

5.1 Shoqeria e zhvillon aktivitetin si tie territorin e RepublikCs se Shqiperise ashtu edhe
jashte saj.
Shoqeria mund tC krijoje dege (filiale) ose perfaqesi, Si tiC rrethe te tidryshme tC Republikes
se Shqiperise ashtu edhe në shtete të tjera, nC pCrputhje me Iegjislacionin e vendeve
perkatese.

KAPITULLI HI
AUTORITETI I ORTAKUT, LIBRI I SHOQERISE, KONFIDENCIALITETI

NENI 8
FUSHA E AUTORITETIT TE ORTAKUT

8.1 Fusha e autoritetit të ortakut dhe perqindja e fitimeve ose e humbjeve do tC kene si
kriter baze kapitalin e Shoqerise si dhe kompetencat qC gCzon ortaku ne marrjen e vendimeve
të çdo karakteri, te percaktuara nC kete statut.
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NENI 9
IJIBRI I SHOQERISE

9.1 Per të saktesuar veprimiarine e vet ekonomike si dhe marredheniet e punës, Shoqeria do
te çele librin e vet i ciii do të quhet Libri i Shoqerise.

NENI 10
KONFIDENCIALITETI

10.1 Ortaket e shoqerise Si dhe personat e tjerë te pranuar ne Shoqeri bien dakord që të mos i
ekspozojne asnjë personi te jashtem informacionet që disponon Shoqeria, kontratat që ajo do
ië lidhe, çdo iioj materiali. Si dhe planet ose qellimet qe ajo ka per të ardhmen e saj.

NENI 11
DOICUMENTET F DESTINUARA PER it TRETET

11.1 Ye gjitha aktet dhe dokumentat që nxiren nga Shoqeria dhe Jane te destinuara per te
tretët, si Letrat, faturat. Iajmerimet. publikimet e ndryshme etj., duhet te tregojnë lexueshem
emrin e Shoqerise dhe pas tij Ijalet “Shoqeri me Pergjegjesi të Kufizuar” ose inicialet
“SH.P.K”, si due emrin e administratorit.

NENI 12
KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, PJESET DHE TRANSFERIMI I

TYRE

12.1 Kapitali themeltar i shoqerise dote jete ne EURO, 100.000 (një qind mijë Euro).

12.2 Kapitali themeltar eshte i ndare në 2(dy) kuota.
12.3 Ky kapital themeitar i shoqerise eshte i zoteruar nga Ortaket si me poshte

I- Aqif Arapi madhor, me zotësi te plote juridike per të vepruar, me nr.karte Identiteti
F71004019V. lindur iw Fier me 04.10.1957 dhe banues ne Tirane. zoterues ii (nfl’)
kuote me Were nominate 80 000 (tetedhjete mijè2 euro e barabrte me 80% Fe
kapitalit Fe shoqerise Ortaku ka Fl’ drejte Fe FjetersojE; Fe zmadhoje apo Fe paksoje
kuolat e kapilalit den në kuJinjFe e percakluara nga !igji

2- Enirjada Rizaj madhore. me zotesi te ploW juridike per të vepruar, me nr.karte
Identiteti 186 106036P. lindur ne Fier me 06.11.1988 dhe banues ne Fier, Shqiperi,

zoterues i I (nje kuote me Were nominate 20 000 frjezete mijE euro e barabrte me

20% Fe kapitalit Fe shoqerise. Ortaku ka Fe drejte Fe tjetersojë, Fl’ z’nadhoje apo Fe

paksojë kuotat e kapitalit den në kufinjtë e percaktuara nga ugh

Kalimi dhe fitimi i kuotave të shoqerisë do të behet në perputhje me nenet 72- 75 të iigjit Nr.
9901, dt. 14.04.2008 “Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare”.

12.5 Kapitali fillestar I shoqerise nuk ështepaguar.
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Neni 13
Transferimi i kuotave dhe zmadhimi I kapitalit

• Pjeset e kapitalit themeltarjane Iirisht të trasferueshme ne rrugë Erasheginiie, apo

ndarje pasurore mes bashkeshorteve.

• Transferimi I pjeseve te kapitalit themellar si lrashgimni ose brenda familjes
personave perfitues do ii behet pasi ala te pranojne permbajtjen e stalutit te kesaj
shoqerie tregtare me gjithe ndryshimel qe ai mund le kete pesuarderi ne momentin qe
keto pjese te kapitalit themeltar te behen lehtesisht te Iransferueshme.

• Ne raste mospranimi. pjeset e kapitalit themellar mund t transferohen personave te
Irete qe nuk bejne pjese ne shoqeri vetem me miratimin e ortakeve

Transferimi i kuotave te kapitalit themeltar te secilit ortak themelues, ne persona te tjere jo
ortake te shoqerise do te behet vetem me miratimin e Asamblese se Ortakeve. Ne çdo rast
ortaku qe kerkon te largohet nga shoqeria, duhet te respektoje te drejten e parab!erjes se
kuotave nga ortaket themelues te shoqerise. Ne rast se kuotat e ortakut themelues jane te tilla
qe kane nje çmim tregu te ndryshueshem dote merret si çmim I pranuar çrnimi me i larte I
shitjes, çmim i konfimruar me garanci oferte te verifikueshem nga pjesmarresit e Asamblese
se shoqerise. Ne rast vdekjeje te ndonje prej ortakeve te shoqerise trashegimtaret e tij apo rast
ndarje pasurore midis bashkeshorteve, subjektet perfitues sipas Iigjit kane te drejte të

vendosin per likuidimin e shumes së kapitalit te shoqerise ose per vazhdimin e veprimtarisë
sipas parashikimeve ne ligj nepermjet trashegimise dhe pjesmarrjes se trashegimtareve
Iigjore tie shoqeri apo bashkepjesmarrjes nga ndarja e pasurise bashkeshortore.
Ortaket e kesaj shoqerie. mund të vendose te shtoje kapitalin themeltar të shoqerise tie çdo
periudhe që e sheh të nevojshme. Zmadhimi apo zvogelirni I kapitalit te shoqerise do te behet

sipas parashikimeve lë ketij Statuti dhe nenit 81 te Light Nr.9901 date 14.04.2008 “Per
Tregtaret dhe Shoqerite Tregetare”.
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ORGANI DREJTUES
ASAMBLEJA E PgRGJITHSHME

NENI 14
Asambleja e Ortakeve

Secili aksionar ka të drejte të marrë pjesë në mbledhjet dhe vendimet e mbledhjes se
aksionareve dhe mund të kete një numër votash te barabarta me aksionet e kapitalit te
zotëruar.

Një anëtar mund të perfaqesohet ne një mbledhje të pergjithshme në baze të një delegimi nga
një partner tjeter, bashkeshorti ose personi tjeter i caktuar prej tij. me kusht që të autorizohet
nga një prokure.
Asambleja e ortakeve perbehet nga mbledhja e 100% te kuotave te kapitalit te shoqerise. Ajo
mblidhet me kerkesen e Administratorit. Gjithashtu secili prej ortakeve ka te drejte t’i
paraqese Administratorit kerkese me shkrim per mbledhjen e asamblese te pergjitshme duke
treguar ne te arsyet, objektivat dhe ceshtjet, per të cHat asambleja duhet të marrë një vendim.
Ne rast se kerkesa refuzohet, ortaku kane të drejte te therrase asamblene dhe të caktoje
ceshtjet e rendit te dites.
Permbajtja dhe rendi I dites lu njoftohet ortakeve te pakten 7 dite perpara mbledhjes se
Asamblese, ne rastin e shoqerise njoftimi iu behet te ditur te gjithe ortakeve themelues.
Mbledhja quhet e vlefshme kur me nje nga menyrat e percaktuar ne Iigj, eshte bere njoftimi i
ortakeve te shoqerise (pjesmarresve te themeluesve), me konfirmim shkresor duke percaktuar
edhe rendin e dites se mbledhjes. Ne rast se pjesmarresit marrin pjese personalisht ata do te
konsiderohen te njoftuar pavarsisht nese nuk ka konfirmim me shkrim. Pjesemarresi ne
mbledhje mund tejete vete ose te perfaqesohet nga nje tjeter person te caktuar me Prokure
perfaqesimi, duke patur te shprehur objektin e mbledhjes ne mbledhjen e Asamblese.
Vendimet e asamNese te chat men-en me shumice te thjeshte do te jene te vlefshme vetëm
nëse man-in pjesë ortaket me te drejte vote. qe zotërojnë me shume se 30 per qind t kuotave.
Vendimet te chat merren me shumice te kualifikuar do te jene te vlefshme vetëm nese jane te
pranishern ortaket që zoterojne me shume se gjysmën e numrit total te votave. Do te meren
me shumice te kualifikuar prej ¾ te kuotave pjesmarese vendimet per ndryshimin e statutit.
zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të regjistruar. shperndarjen e fitimeve. riorganizimin
dhe prishjen e shoqerise. Ye gjitha vendimet e tjera dote meren me shumice te thjeshte.
Asambleja e Pergjithshme eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per çeshtjet
e meposhtme:

a) Percaktimin e politikave tregëtare të Shoqerise;
b) Ndryshimet e statutit;
c) Emerimin dhe shkarkimin e Administratoreve;
d) Enierimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe eksperteve kontabel të autorizuar;
e) Percaktimin e shperblimeve per personat e permendur në shkronjat c dhe d. të kzsaj

pike;
f) Mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregëtare nga administratoret , perfshire

përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve te ecurisë së veprimtarise
g) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë të veprimtarise;
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h) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
i) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

J) Perfaqesimin e shoqerise në gjykate dhe në procedimet e tJera ndaj administratoreve
k) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise
I) Krijimin e fondeve, perberJen, madhësine, burimet e krijimit, mënyra dhe kushtet e

pzrdorimit.
m) ceshtje te tjera te parashikuara nga iigji.

Neni 15

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme
Asambleja e Pergjithshme mblidhet në mbledhje të zakonshme dhe tejashtezakonshme.
Mb]edhja e zakonshme e Asamblese së Pergjithshme thirret të pakten nje here në vii ndersa
mbledhjet e jashtezakonshme behen sa here çmohet e nevojshme nga ortaket.
Asambleja e Pergjithshme thirret nga administratori apo ortaket sipas nenit 84 te iigjit
nr.9901 date 14.04.2008 “Per Tregëtaret dhe Shoqerite Tregetare”.

NENI 16

KOI1PETENCAT E ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Asambleja e Ortakeve ka per kopetence:

Vendos per ndryshimet në Statutin e Shoqerise dhe perpilon ose miraton rregulioret per

Shoqerine apo per sektore të veçante te veprimtarise.

-Ye emeroje apo shkarkoje Administratorin e shoqerise, pronar osejo pronar.

-Ye jape ose Jo peiqimin per caktimin e ekspertit kontabel nga Administratoret e shoqerise, i

ciii do te beje auditimin e vitit ushtrimor;

-Te informohet ne çdo kohe per veprirntarinë e shoqerise dhe te njihet me Ilogarite dhe

dokumentacionin e saj

-Të vendose per kryerjen e kontroll-revizionit financiar te shoqerisë me eksperte të eaktuar

prej saj ose te kerkuar nga çdo ortak;

- Tejape osejo miratimin per marrjen e çdo Iloj huaje apo kredie bankare.

-Tejape osejo miratimin per shtimin e kapitalit apo pakesirnin e tij.

-Te vendose per miratimin ose Jo te largimit te ortakut ne rast te shitjes se kuotave dhe

zevendesimin e tij me nje person tjeter.

-Komptenca te tjera që parashikohen ne ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe

Shoqerite Tregtare”
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ADMINISTRIMI I SHOQERISE
NENI 17

ADMINISTRATORI DHE KOMPETENCAT E TIJ

Kompania mund te administrohet nga administratori i vetëm ose administratoret e shumte, te

cilet mund W jenë persona flzike te emëruar brenda komunitetit ose jashte ketij komuniteti.
Asambleja e Pergjithshme emëron një person fizik si administrator të shoqerise per një
periudhe 5 vjecare, me të drejte riemerimi. Emerimi i administratoritjep efekte ligjore vetëm
pas regjistrimit në Qendren Kombetare të Regjistrimit.
Administratori i një shoqerie tregëtare mëmë, nuk mund të emerohen si administrator i kesaj
shoqerie.
Administratori të detyrohen W:
a) kryejne të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarise tregtare të shoqerise, duke
zbatuar politikat tregetare, të vendosura nga Asambleja e Pergjithshme;
b) perfaqesojne shoqerine tregtare;
c) kujdesen per mbajtjen e sakte e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabel të

shoqerise;
ç) përgatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë
së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet per shpemdarjen e fitimeve, I paraqesin keto
dokumente përpara ortakut të vetëm që ushtron detyrat e Asamblese së Pergjithshme per
miratim;
d) krijojne nje sistem paralajmerimi në kohen e duhur per rrethanat, që kercenojne
mbarevajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencen e shoqerise;
dh) kryejne regjistrimet dhe dergojne të dhenat e detyrueshme të shoqerise, sic parashikohet
në Iigjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
e) raporton përpara Asamblese se Pergjithshme ne Iidhje me zbatimin e politikave tregëtare
dhe me realizimin e veprimeve të posacme me rendesi të veçante per veprimtarinë e
shoqerise tregtare;
e) kryen detyra të tjera të percaktuara në !igj.
Ne rastet e parashikuara nga statuti dhe në rastet e tjera te parashikuara në Iigj, administratori
eshte i detyruar të paraqese raport te ortaku I vetëm apo te therrase Asamblene e
Pergjithshme ne rast se do të kete shtim të ortakeve te shoqerise.
Nese Asambleja e Pergjithshme emëron me shume se një administrator, ata e administrojne
bashkerisht shoqerine.
Asambleja e Pergjithshme mund te shkarkoje administratorin në çdo kohe me shumice te
zakonshme.
PadiW, që lidhen me shperblimin e administratorit, në baze të marredhenieve kontraktore me
shoqerine, rregullohen sipas dispozitave Iigjore në fuqi.
Shpqeria do te kete administratore;

1- Znj. Aqif Arapi madhor, me zotësi të plote juridike per të vepruar, me nr.karte
Identiteti F71OO4O9V, lindur ne Fier me 04.10.1957 dhe banues ne Tirane,
Shqiperi me afat emërimi per 5 vjet mete drejtë riemërimi.
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LIBRAT E SHOQERISE, BILANCI , DIVIDENTET
NENI 18

LIBRAT E SHOQERISE

Shoqeria eshte e detyruar të mbaje përveç Librit të Shoqerise, në të dim shenohet emri I
plote I ortakut, kapitali themeltar, si dhe vendimet e ortakut të vetëm edhe dokumentacionin
kontabel dhe librat e tjere.

NENI 19
BILANCI

Viti financiar fihlon ne I Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor të çdo viti.
Llogarite vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e hartuara
nga eksperti kontabel, miratohen nga ortaku I vetëm.
Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore behet brenda një afati prej 6 muajsh nga
data e mbylljes së vitit financiar.

NENI 20
DIVIDENTET

Pas miratimit të liogarive vjetore dhe duke theksuar ekzistencen e fitimeve, mbledhja e
aksionareve percakton pjesën e anëtarëve në formen e dividenteve mbi fitimet, tie

perpjesetim me perqindjen e pjesëmarrjes së secilit aksioner në kompani. Fitimet qe dote
shperndahen midis anëtarëve në përpjesëtim me aksionet e kapitalit të kompanise,
perbehen nga fitimi I vitit në te cilin Jane zbritur shumat e rezervuara per fondin e
domosdoshem të aksioneve (5% të fitimeve) të secilit vit, derisa ky fond arrin vleren 1/10
të kapitalit te kompanise) dhe, nga ana tjeter, humbjet ose të ardhurat e mbajtura nga vitet
e meparshme zbriten ose rriten respektivisht.

MBARIMI DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE
NENI 21

MBARIMI

22.1 Shoqeria mbaron me vendim të ortakut të vetëm ose kur ka nje prishJe të parakohshme
per arsyet e parashikuara në ligj.

NENI 22
LTKUJDIMI

23.1 Shoqeria hyn në procesin e hikujdimit që tie momentin e prishjes se saj. Per kryerjen e
ketij procesi ortaku cakton një ose disa likujdues, të cilet I paraqesin asaJ raportin mbi
gjendjen e aktivit dhe pasivit te Shoqerise, mbi ndjekjen e operacioneve te likujdimit dhe mbi
afatin e nevojshem të perfundimit të tyre.
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N fbnd të procesit te Iikujdimit, ortaket vendosin mbi bilancin prfundimtar financiar dhe
mbi mbylljen e procesit të likujdimit. Mbas pagimit të kreditoreve ortaku I vetërn mban
pjesën e mbetur të kapitalit.

MOSMARREVESHJET DHE DISPOZITA E FUNDIT
NENI 23

ZGMDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Te gjitha mosmarreveshjet që mund te lindin gjate ekzistences se Shoqerise ose gjate
periudhes së Iikujdimit do t’i paraqiten per zgjidhje gjykates kompetente shqiptare, pasi te
jele ezauruar mundesia e zgjidhjes se mosmarrveshjes me mirkuptim midis ortakeve.

NENI 24
DISPOZITA E FUNDIT

Pasuria e Shoqerise mund te sigurohet në ndonje Institut Sigurimi si brenda ashtu edhe
jashte Shqiperise.
Shoq&ia do te kete vulen e saj. forma dhe madhesia e së cues do të percaktohen nga Ortaket
e shoqerise.

Ky Statut eshte hartuar në 4 (kater) kopje, në gjuhen shqipe, duke patur secila fuqi të njejte
I igj ore.

Tirane, mc 20.04.2021

Ortaket e shoqerise
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