
STATUT I SHOQERISE 

"Tirana Training Center" sh.p.k 

Sot me datë,O'i  .j0.7c/artaku I Shoqerise "Tirana Training Center" sh.p.k vendosi që në bazë të ligjit 
të hartojë dhe miratojë statutin e Shoqerise "Tirana Training Center" sh.p.k, i ciii do të shërbëjë 
njëkohësisht edhe si akt themelimi, duke u integruar në nje akt të vetëm, me permbajtje si me poshte vljon: 

KREU I 
THEMELIMI, EM RI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, 
SELIA DHE ADRESA E FAQES SE INTERNETIT 

Neni 1 
Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit 

1. "Tirana Training Center" sh.p.k është shoqeri me pergjegjesi të kufizuar, me date themelimi 
C±_..Jo .Qof7-,  në përputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Pertregtaretdhe shoqerite tregtare", 

i ndryshuar dhe që funksionon në perputhje me dispozitat e këtij Statuti. 

2. Emri i shoqerise me pergjegjësi të kufizuar është "Tirana Training Center" sh.p.k. 

3. Ne cdo dokument apo Ate te tjera shkresore, fatura, njoftime dhe komunikime të tjera, por pa u 
kufizuar në këto te fundit, të nxjerra ose të pranuara prej shoqerise, emri I saj do të paraprihet ose do 
të pasohet nga: 

a. Fjalët "Shoqeri me Pergjegjesi të Kufizuar" ose "sh.p.k"; 

b. Numri Unik I Identifikimit te Subjektit (NUIS); 

C. 	Vendndodhjen e selisë së regjistruar dhe të zyrës qendrore të saj, Si dhe 

d. 	Shënimin perkates nëse kjo shoqeri është në likuidim. 

4. Ortaku themelues i Shoqerise "Tirana Training Center" sh.p.k eshte: 

• Andi Gumaj, atësia Spartak dhe amësia Fatbardha, me datelindje 12.08.1986, lindur në Tirané 
dhe banues në Tirané, në adresën: Rr. "Sytki cico", Pallati 1, Ap. 17, Zip 1001, Ce!: 069 20 36 
360, posedues i !etërnjoftimit shqiptar me nr. 024741397 dhe nr. personal 160812067M, 
madhor dhe me zotesi të plotë juridike per të vepruar; 
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1. 	Shoqeria do té ushtrojë kryesisht aktivitetin e mëposhtem: 

a) Ofrim shërbimesh në fushën e arsimit, edukimit, trajnimeve, formimit profesional dhe/ose 
akademik, por pa u kufizuar ne to, persa i përket ofrimit të shërbimeve që lidhen drejtperdrejt ose 
indirekt me edukimin në përgjithesi; 

b) Krijim, organizim, financim dhe menaxhim i qendrave, terreneve dhe aktiviteteve sportive, të 
hapura ose të mbyllura, por pa u kufizuar ne to, per sa lidhet me kryerjen e cdo veprimtarie dhe 
ofrimin e cdo shërbimi që lidhen drejtpërdrejt ose indirekt me sportet; 

c) Pjesëmarrje, financim dhe/ose realizim I projekteve që lidhen me ofrimin e shërbimeve ne fushën 
e edukimit dhe sportit, por pa kufizuar mundësinë e shoqerise që të kryeje të njëjtat veprimtari 
edhe në rastet kur nuk lidhen me edukimin dhe/ose sportin; 

d) Import-eksport I veshjeve dhe/ose pajisjeve sportive dhe i malirave të tjerë që vlerësohen të 
nevojshme per kryerjen e aktiviteteve sportive, por pa kufizuar mundësinë e shoqerise që të kryeje 
import-eksport edhe te malirave të tjerë që nuk lidhen me këto lloj aktivitetesh; 

2. Gjithashtu shoqeria mund të marrë pjesë në sipërmarrje të tjera, té papermendura si me lart, Si 

zotëruese kapitali, nëpërmjet blerjes së kuotave, aksioneve apo të aktivitetit tregtar, të krijojë 
shoqeri të reja, dege dhe/ose zyra perfaqesimi, etj., brenda dhe jashtë vendit, Si dhe të ushtrojë 
cdo aktivitet tjeter tregtar per sa kohë që nuk bie në kundërshtim me ligjin shqiptar. 

Neni 3 
Kohezgjatja 

	

1. 	Shoqeria do të kryeje aktivitet tregtar per nje afat të pacaktuar. 

Neni 4 
Selia, Adresa e faqes së internetit dhe Adresa Elektronike 

1. Selia e Shoqerise do të jetë ne adresen: Rr. "Perlat Rexhepi", Pallati "Unicon", Shkalla 1, Kati 1, Ap. 
3, Tiranë. 

2. Shoqeria me vendim të Asamblesë se Pergjithshme mund te zhvendose zyrën e saj qendrore ose te 
krijojë nje sell operative ne nje vendndodhje tjeter ne Republiken e Shqiperise. 

3. Shoqeria mund te hape dege dhe zyra perfaqesimi brenda apo jashte Republikes së Shqiperise, me 
miratim paraprak me ané té vendimit te Asamblesë së Pergjithshme. 
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Neni 5 
Kapitali themeltar 

1. Kapitali themeltar i shoqerise do té jetë në para në vlerën 100 Lekë (njeqind), i perbere nga 1 (një) 
kuotë me vlerë nominale 100 Lekë (njeqind), kuotë e cila zotërohet në masën 100% (njeqind 
perqind) nga ortaku i vetëm i Shoqerise. 

2. Ne rast se ne vijim të veprimtarisë se shoqerise, Asambleja e Pergjithshme do të vendosë të 
zmadhojë kapitalin e shoqerise edhe permes kontributeve në natyrë, ortakët (këtu e ne vijim të 
gilt/ia referencat në këtë statutpërsa I perket 'ortakëve'lidhen me parashikime përsituatat kur mund 
të rezultojê ne vijim që Shoqeria tê ketê me shumë se nje ortak), do i vlerësojnë kontributet në natyre 
në marrëveshje të ndërsjelltë me njeri-tjetrin dhe do i shprehin vierat e tyre në para. 

3. Nese nuk mund të arrihet nje marrëveshje per sa me lart, secili prej ortakëve mund Vi drejtohet 
gjykates kompetente, per të ngarkuar nje ekspert vlerësues, per te patur nje vendimarrje 
perfundimtare gjyqesore lidhur me percaktimin e vlerës në para te kontributit në natyrë të 
ortakëve. 

4. Raporti i ortakëve ose i ekspertit per vlerësimin e kontributeve do të dorëzohet prane Qendres 
Kombëtare të Biznesit, së bashku me te dhënat e tjera te kërkuara per regjistrim. 

Neni 6 
Menyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave 

1. Kuotat e shoqerise me përgjegjësi të kufizuar dhe të drejtat, që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo 
kalohen nëpërmjet: 

a) kontributit në kapitalin e shoqërise; 
b) shitblerjes; 
c) trashegimise; 
ç) dhurimit; 
d) cdo menyre tjeter te parashikuar me ligj. 

2. Ne rastet e kalimit te kuotave me kontrate, kushtet dhe momenti i kalimit te titullit te pronesise mbi 
kuoten, si dhe kushtet e tjera të kalimit, perfshire momentin e pageses se çmimit, rregullohen nga 
kontrata. Kontrata per kalimin e kuotes/kuotave hartohet ne forme shkresore, pa qene e nevojshme 
shprehja e vuilnetit perpara noterit si kusht per vlefshmerine apo regjistrimin e kontratës prane 
Qendres Kombetare te Biznesit. Me perjashtim të rastit nese palet bien dakord ndryshe ne kontratë, 
vlefshmeria e kalimit te titullit te pronesise mbi kuotat nuk do te kushtezohet nga kryerja e 
formaliteteve me efekt deklarativ, duke perfshire ketu formalitetet e regjistrimit ose të publikimit të 
kontrates apo te kalimit te titullit. 

3. Personi që kalon kuotën dhe ai qe e fiton ate pergjigjen ne menyre solidare ndaj shoqerise per 
detyrimet që rrjedhin nga zoterimi i kuotes, nga '- ti i kalimit te kuotave, deri ne çastin e regjistrimit 
te kalimit te tyre ne favor te perfituesit te k 	s prane Qendres Kombetare te Biznesit. 
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4. Nese njëri nga Ortakët do të transferojë nëpërmjet shitjes te gjithe apo nje pjesë të kuotës që ka në 
zotërim në favor të nje personi të tretë që nuk është ortak I shoqerise, ofertën e të cHit al e ka 
perzgjedhur si me te pershtatshmen, atëherë ky ortak do të njoftojë menjëherë ortakët e tjerë dhe 
Administratorin/ët e shoqerise me postë rekomande, shoqeruar dhe me nje njoftim në adresën e 
postës elektronike të secilit ortak dhe të administratorit/ëve (nëse kane), ne të cilin duhet të 
percaktohen kushtet e transferimit të ardhshëm të kuotës së tij. Njoftimi per Shitje duhet të perfshije 
ndër të tjera (i) emrin e perfituesit të kuotes; (ii) çmimin që do të paguhet per kuotën. 

5. Ortaket e tjerë brenda (30) tridhjetë ditëve nga dita qe kane marrë njoftimin per shitjen e kuotës ose 
nje pjese te saj mund: 

a) Të refuzojnë transferimin e kuotes te Bleresi i Ofruar me ane te nje njoftimi me shkrim të derguar, 
me poste rekomande Ortakut Shites dhe Admmnistratorit/eve te Shoqerise brenda 30 (tridhjete) 
ditë pune nga data e marries të Njoftimit te Shitjes dhe ne kete njoftim t'i bejne Ortakut Shites nje 
oferte per blerjen e kuotes ose pjeses se kuotes qe eshte në shitje, ne rast se ne shitje është vetem 
nje pjese e saj. Ortaku Refuzues nuk mund te beje nje ofertë te pjesshme, apo të ofroje qe te bleje 
kuoten per nje cmim bierje me te ulet sesa ai i ofruar nga Bierësi i Ofruar apo me kushte me te 
disfavorshme sesa kushtet e ofertes se Bleresit te Ofruar. 

b) Nese Ortaku Refuzues nuk ben oferte per bierjen e Kuotes ne Shitje ne kushtet e parashikuara ne 
kete seksion dhe brenda afatit (45) ditor qe nga dita qe m eshte bere njoftimi per shitje, atehere 
Ortaku Shites ka te drejte qe te shese Kuoten ne Shitje çdo personi tjeter me kusht qe kjo shitje te 
mos behet me çmim me te ulet dhe kushte me te favorshme sesa ato të ofruara nga Bleresi i 
Ofruar, perndryshe kjo shitje do te konsiderohet e pavlefshme. Keshtu, per evitim te cdo dyshimi, 
Ortaku Shites sa here qe do te ofroje per shitje kuoten e tij me çmim apo me kushte me te 
favorshme sesa ato të njoftuara Ortakut tjeter, kete oferte per shitje duhet qe Via drejtoje me 
perpara ketij Ortaku per t'i dhene mundesine ketij te fundit qe te ushtroje te drejten e tij te 
refuzimit fihlestar. 

c) Ne rast se me shume se nje Ortak ushtron te drejten e parabierjes, secili prej tyre ka te drejte te 
bleje nje perqindje të kuotës proporcionalisht me vieren e kapitalit te zoteruar nga Ortaket te diet 
kane ushtruar te drejten e parabierjes ne menyren e duhur sipas parashikimeve te mesiperme. 

d) Ortaket dhe te drej tat e fituara si rezultat I transferimit nuk mund të ushtrohen ndaj personave 
te tretë, perpara se veprimi te jete regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit të Bizneseve. 

6. Ortaket nuk kane te drejte qe te krmjojne barre, peng, apo kufizime te tjera mbi kuoten e tyre pa 
miratimin paraprak të Asamblese se Pergjithshme. Miratimi I Asamblese do te jetë I vlefshem 
nese jane te pranishem ortaket qe zoterojne 1/2 e kapitalit të shoqerise dhe me vendimmarrje te 
cilesuar prej 3/4. 

KREU III 

ORGANET E SH RISE 
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Organet e shoqerise 

Organet e shoqerise jane: 
1.Asambleja e Pergjithshme; 
2. Administratori/Administratorët. 

Neni 8 
Asambleja e Pergjithshme 

1. Asambleja e Pergjithshme merr vendime per ceshtjet e meposhtme të shoqërise: 
a) percaktimin e politikave tregtare; 
b) ndryshime te statutit; 
c) emërimin e shkarkimin e administratorit/eve; 
d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të eksperteve kontabél të autorizuar; 
e) miratimin e skemës së shperblimeve per personat e permendur në shkronjat "c" e "d" te kësaj 

pike; 
f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; 
g) shperndarjen e fitimeve vjetore; 
h) zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të regjistruar; 
I) 	pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre; 
j) perfaqesimin e shoqerise në gjykimet ndaj administratoreve; 
k) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise; 
1) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj; 
m) shitja, barrësimi, vendosja peng apo hipotekimi i çdo titulli, të drejte ose interesi mbi aktivet ose 

pronat e shoqërisë; 
n) miratimin e huave ose garancive nga shoqeria per detyrimet e paleve të treta; 
o) marrja e kredive dhe/ose overdraft-ye nga bankat ose nga institucione të tjera financiare; 
p) transferimi i markave dhe çdo pronësie intelektuale të shoqerise ose të zotëruara nga shoqeria 

në bazë te licencave perkatese; 
q) çeshtje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti. 

2. 	Asambleja e Pergjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatese, së bashku me 
raportin e administratorëve dhe raportin e ekspertit kontabël te autorizuar. 

Neni 9 
Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme 

1. 	Asambleja e Pergjithshme thirret nga Administratoret/i dhe/ose nga Ortaket/u, të cilët zotërojnë 
kuota, qe perfaqesojne të pakten 5 per qind te kapitalit te regjistruar te shoqerisë, te cilët mund 
Vi drejtojnë administratorit nje kërkesë me shkrim, perfshire komunikimin me postë elektronike, 
per te thirrur Asamblenë e Përgjithshme dhe jo me vonë se 8 ditë perpara dates se mbledhjes së 
asamblesë, të kerkojne perfshirjen e çeshtjeve të caktuara në rend te ditës. Ne kerkese duhet të 
jepen arsyet dhe objektivat, si edhe çeshtj; per të cilat duhet të marrë vendime Asambleja e 
Pergjithshme. Nëse Asambleja e Pergji "me, në kundershtim me piken 1 të ketij neni, nuk 
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thirret, ose ceshtja e kërkuar prej këtyre nuk perfshihet në rendin e ditës, secili prej ortakëve, që 
kane bërë kërkesën, ka të drejtë: 

a) te ngreje padi në gjykate per të dekiaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë, nëse organet 
drejtuese nuk permbushin kérkesat e tyre brenda 15 ditëve; 

b) ti kërkojnë shoqërise blerjen e kuotave te zotëruara prej tyre. 

2. Ne rastet kur rendi i dites ndryshohet, sipas parashikimeve të pikes 1 te këtij neni dhe thirrja u 
është njoftuar ortakëve, administratorët njoftojnë perseri rendin e ditës, ne të njëjtat mënyra, me 
të cilat është kryer njoftimi i pare. 

3. Asambleja e Pergjithshme mblidhet në rastet e mëposhtme: 

I. Ne rastet e percaktuara nga Ligji "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar, nga Iigje të 
tjera ose nga dispozitat e këtij statuti si dhe sa here që mbledhja e Asamblesë se Pergjithshme 
është e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqërisë; 

II. Kur, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton apo parashikohet 
qarte se humbjet arrijne ne nje viere të barabarte me 50 per qind te kapitalit te regjistruar ose 
aktivet e shoqerise nuk mbulojnë detyrimet, qe jane te kerkueshme brenda 3 muajve në vijim; 

III. Kur shoqeria propozon te shesë apo të disponoje aktive, te cilat kane nje viere me te larte se 5 per 
qind te aseteve të shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara; 

IV. Kur shoqëria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit, propozon te bleje nga një ortak, pasuri qe 
kane viere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit 
financiare te certifikuara. 

4. Ne rastet e parashikuara ne pikat II), III) dhe IV) te paragrafit 3 te ketij neni, Asamblese se 
Pergjithshme duhet t'i paraqitet nje raport nga nje ekspert i autorizuar i pavarur, me perjashtim 
te rasteve kur blerjet kryhen ne burse apo jane pjese e veprimeve të perditshme te shoqerise dhe 
kryhen ne kushte normale tregu. 

S. N6 rastet e parashikuara ne pikat II), III) dhe IV) te paragrafit 3 te ketij neni, Asambleja e 
Pergjithshme mund te miratoje nje rezolute keshilluese, duke miratuar apo kritikuar 
veprimtarine e administratoreve. 

6. Asambleja e Pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet 
postes elektronike. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik dhe rendi i dites u dergohen 
te gjithe ortakeve, jo me vone se 21 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese. 

7. Njoftimi duhet te permbaje te dhenat e meposhtme: 

a) emrin e shoqerise, seline e regjistruar, vens 4he oren e mbledhjes se asamblese; 
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b) një sqarim te hollësishëm të procedurave, që duhet të ndiqen nga ortakët, per të marrë pjese dhe 
votuar në asamble, e dila duhet të perfshijë: 

i. te drejtat e ortakëve të pakices per të kërkuar mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme ose per të 
kërkuar përfshirjen e çeshtjeve të caktuara në rendin e dites; 

ii. procedurat e votimit me prokurë, formularë të posaçem, per Vu perdorur gjatë votimit me 
prokure dhe mjetet elektronike, me te cilat shoqëria do të pranojë njoftimin e perfaqesuesve të 
autorizuar; 

iii. procedurat per votimin, me mjete elektronike apo me korrespondence; 

c) informacion per vendin e menyrat per të marrë ne forme te plote rendin e dites bashkë me 
vendimet e propozuara per çdo ceshtje si dhe tekstin e ndryshimeve të statutit nëse Asambleja e 
Pergjithshme do te marre vendim ne lidhje me te; 

d) adresen e faqes së internetit te shoqerisë, ku mund të merret informacioni I percaktuar ne kete 
nen. 

8. Njoftimi I thirrjes se mbledhjes se asamblese se pergjithshme, se bashku me rendin e dites, 
vendosen edhe në faqen e internetit te shoqerise. 

9. Te pakten 21 dite përpara dates së caktuar per mbledhjen e asamblese, perfshire ketu diten e 
mbledhjes, shoqeria duhet fu vere ne dispozicion ortakëve ne faqen e saj ne internet, te pakten 
informacionin vii ues: 

a) informacionin sipas pikave 6 e 7 te ketij neni; 

b) numrin total te kuotave dhe te drejtave te votes qe u perkasin ketyre kuotave në datën e njoftimit 
te thirrjes se mbledhjes; 

c) cdo dokument që do t'i vihet ne dispozicion Asamblese së Pergjithshme. 

10. Administratori/administratoret duhet t'i pergjigjen, me shkrim, çdo kerkese per sqarim per 
rendin e dites derguar nga ortaket, Jo me vone se (8) tete dite perpara dates se vendimmarrjes se 
Asamblese Se Pergjithshme. 

11. Kur Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur sipas formaliteteve te ligjit, ajo mund te marre 
vendime te vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët Jane te pranishem dhe shprehen dakord per të 
marre vendime, pavaresisht parregulisise. 

12. Mbledhjet e Asamblese duhet të mbahen në seline e regjistruar té shoqerise ose ne çdo vend tJeter 
ne Shqlperi. GJate MbledhJes Se Asamblese pergatitet lista e Ortakëve te pranishem dhe te 
perfaqesuesve te tyre, ku shenohen emrat d adresat e secilit, së bashku me numrin e kuotave, 
numrin e votave qe keto kuota japin dhe "en e kuotes ne kapitalin e shoqerise. Kjo liste u vihet 

. - ne dispozicion ortakeve dhe perfaqes ye te tyre dhe nenshkruhet prej tyre. Ortaku mund te 

7 



perfaqesohet né Mbledhjet e Asamblesë permes nje perfaqesuesi te autorizuar, që mund té jetë 
ortak ose nje i tretë. Administratorët nuk mund té veprojne si perfaqesues të ortakëve në 
asambiené e pergjithshme 

13. Asambleja e Përgjithshme duhet të mbajë të pakten nje mbledhje vjetore. 

14. Asambleja e Pergjithshme merr vendime nëpërmjet: 

a) pjesemarrjes fizike te ortakéve apo të perfaqesuesit të autorizuar të tyre né mbledhjet e 
Asamblesë së Përgjithshme; apo 

b) mjeteve elektronike, pa qéne nevoja e pjesëmarrjes fizike të ortakëve (Vendimarrja 
Elektronike). 

15. Pjesëmarrja dhe vendimmarrja e ortakëve në mbledhje mund të realizohet me mjete të ndryshme 
komunikimi elektronik, me kusht që të garantohet identifikimi i tyre. Mjetet elektronike 
perfshijne, por pa u kufizuar në to: 

a) transmetimin e mbledhjes se asamblesë se pergjithshme në kohë reale; 

b) komunikimin e ndërsjellë, i ciii u mundëson ortakëve té shprehen në mbledhjen e asamblesë së 
pergjithshme ne kohë reale, nga një vendndodhje tjetër; 

c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, perpara apo gjate mbajtjes se mbiedhjes së 
asamblesë së pergjithshme, pa qene nevoja të caktohet nje perfaqesues i autorizuar per të marrë 
pjesë fizikisht në mbledhje. 

16. Përdorimi I mjeteve elektronike, per Vu mundësuar ortakëve marrjen pjesë në mbledhjen e 
asamblesë se pergjithshme, bëhet me kusht që të merren masat teknike, té nevojshme per të 
garantuar identifikimin e tyre dhe sigurinë e komunikimeve elektronike deri ne ate masë qé ky 
perdorim të jetë proporcional me arritjen e këtyre qellimeve. 

17. Administratori/administratorët e shoqerise duhet Vu dergojne ortakéve permes faksit apo postës 
eletronike, përveç dokumentave të tjerë mbi bazën e të cilëve do të merret vendimi, kopje të njëjta 
të draftit të vendimeve me hapesiren perkatese per pranimin apo refuzimin e vendimeve dhe 
instruksionet e votimit. Ortaku në varési të votimit të tij do të vendosë shënimin në hapesiren 
perkatese, do t'a nënshkruajë draft-vendimin dhe do Via kthejë administratorit/administratorëve 
me poste brenda afatit të caktuar në njoftim. 

Neni 10 
Mbledhjet e Asamblesë së Pergjithshme dhe Kuorumi 

1. Asambleja e Pergjithshme merr vendime të vief hme në rastin e çeshtjeve, që vendosen me 
shumicë të zakonshme, vetëm nëse jane te pr. /shëm ose të përfaqesuar ortakët, qe zoterojne 
me shume se 30 per qind të kapitalit të shoe 'se. Kur asambleja duhet té vendosë per çeshtje, të 
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cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, asambleja e pergjithshme mund të marrë vendime të 
vlefshme, vetém nëse ortakët qé zoterojne me shumë se gjysmën e kapitalit te shoqerise, apo 
perfaqesuesit e tyre, jane të pranishem në mbledhje personalisht ose votojnë me shkresë apo me 
mjete elektronike në perputhje me parashikimet e statutit dhe ne këtë rast vendimet merren me 
një shumicë prej 3/4  e ortakëve pjesëmarrës qé jane të nevojshëm per formimin e kuorumit per 
marrjen e vendimeve që kërkojnë shumicë te cilësuar. 

2. Nëse asambleja e pergjithshme nuk mund të mblidhet per shkak të mungeses sé kuorumit të 
permendur si me lart, ajo mblidhet perseri jo me vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite. 

3. Vendimet e Asamblesë së Pergjithshme të cilat lidhen drejtperdrejt me financat e shoqerise, 
veçanerisht me mbulimin e humbjeve, miratimin e buxhetit vjetor, zmadhimin dhe/ose 
zvogelimin e kapitalit themeltar të shoqerise, do te merren me unanimitet nga ana e ortakëve. 

4. Gjatë mbledhjes se asamblesë se pergjithshme pergatitet lista e ortakëve të pranishem dhe të 
përfaqesuesve të tyre, ku shënohen emrat dhe adresat e secilit, së bashku me perqindjen e 
zotëruar në kapital nga secili prej tyre. Kjo listë u vihet në dispozicion ortakëve dhe perfaqesuesve 
të tyre dhe nenshkruhet prej tyre. 

5. Asambleja e Pergjithshme cakton nje kryetar. 

6. Nëse asnje prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnje 
prej Administratorëve nuk eshte i pranishem per 15 (pesembedhjete) minuta duke filluar nga ora 
e caktuar per fiuimin e mbledhjes, ortaket e pranishem dhe me te drejte vote zgjedhin njerin prej 
tyre si Kryetar te mbledhjes. 

7. Administratori pavaresisht se nuk eshte ortak, ka te drejtën e pjesemarrjes si edhe te marre fjalen 
ne cdo mbledhje te Asamblese se Pergjithshme dhe ne mbledhjet e veçanta te ortakeve. 

Neni 11 
Marrja e vendimeve 

1. Asambleja e Pergjithshme vendos me shumice te thjeshte, per ato çeshtje te parashikuara ne 
nenin 8 te statutit, per te cilat ligji nuk kerkon shumice te cilesuar, me perjashtim te çeshtj eve te 
tjera qe rast pas rasti ky statut, pavaresisht nga parashikimet e ligjit, vendos se gjithashtu do te 
miratohen me shumice të cilesuar. 

2. Asambleja e Pergjithshme do të votoje duke respektuar parashikimet, kufizimet dhe perjashtimet 
si me poshte: 

I. 	asambleja e pergjithshme i merr vendimet, nëpermjet votimit té hapur; 

ii. 	per emerimin dhe shkarkimin e administr. • ve, asambleja e pergjithshme vendos me votim te 
fshehte, nese kjo menyre votimi kerko' e ga ortakët, te cilet zoterojne një numer kuotash, qe 
perfaqesojne te pakten 5 per qind te apitalit te regjistruar te shoqerise; 
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III. 	cdo ortak mban të drejtën e nje vote; 

	

IV. 	ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votes, nëse asambleja e pergjithshme duhet të marrë 
vendim per: 

a) vlerësimin e veprimtarisë se tij; 

b) faijen e ndonjë detyrimi ne ngarkim të tij; 

c) ngritjen e nje padie ndaj tij nga shoqëria; 

d) dhënien ose Jo të perfitimeve të reja; 

	

V. 	Ndalimi I parashikuar ne rastet e pikes ivj vien edhe per personin e autorizuar per të perfaqesuar 
ortakun. 

3. Vendimet e Asamblesë se Pergjithshme duhet që të regjistrohen në perputhje me parashikimet e 
meposhtme: 

	

L 	Te gjitha vendimet e asamblesë së pergjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal dhe 
administratorët jane përgjegjës per ruajtjen e procesverbaleve. 

ii. Procesverbali duhet të permbajë të dhënat vii uese: datën e mbledhjes, vendin e mbledhjes, rendin 
e ditës, emrin e kryetarit dhe të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit, vendimet e 
marra, qendrimin e kryetarit per vendimmarrjen, si dhe të ortakëve, që Jane shprehur kunder; 

iii. Procesverbalit i bashkëlidhen edhe lista e pjesemarresve dhe dokumentacioni i thirrjes se 
asamblese së pergjithshme. 

iv. Procesverbali dhe lista e pjesemarresve duhet të nënshkruhen nga kryetari dhe nga mbajtësi i 
procesverbalit. 

	

V. 	Jo me vone se 15 ditë nga data e mbledhjes, administratorët jane te detyruar te publikojne kopje 
të procesverbalit te mbledhjes së asamblesë së pergjithshme në faqen e internetit te shoqerise. 

S. Vendimet e marra ne Asamblene e Pergjithshme mund të nënshkruhen ne nje regjistrin e 
vendimeve, që perben nje dokument të ndryshem nga procesverbali, ne kopje të mjaftueshme per 
ortaket e shoqerise dhe per depozitimin e tyre prane Qendres Kombetare te Biznesit. 

6. 	Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme. Shoqeria nuk 
mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë e vendimeve te tretit, qe ka fituar te drejta né mirebesim, 
pervec rastit kur shoqeria provon se I treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine, apo ne baze te 
rrethanave te qarta nuk mund te mos kishte pasur d eni per te. 
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Hetimet e posaçme 

1. Asambleja e pergjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçem per parreguilsite 
përgjatë veprimeve të themelimit te shoqerise apo te ushtrimit te veprimtarise tregtare. 
Hetimi kryhet nga një ekspert i pavarur I fushës. 

2. Ortakët që perfaqesojne të paktën 5 per qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë, apo 
nje vlerë me të vogel të parashikuar ne statut dhe/ose cilido kreditor I shoqerise mund t'i 
kerkojne asamblese se pergjithshme emerimin e nje eksperti te pavarur te fushes, kur ka 
dyshime te bazuara per shkelje të ligjit ose te statutit. Ortaket e shoqerise brenda 30 diteve 
pas refuzimit nga asambleja per emerimin e ekspertit te pavarur, mund t'i kerkojne gjykates 
emerimin e këtij eksperti. Nëse asambleja e pergjithshme nuk merr nje vendim brenda 60 
diteve nga data e paraqitjes sé kerkeses, kerkesa e ortakëve vlerësohet e refuzuar. 

3. Kur asambleja e përgjithshme ka emeruar nje ekspert te fushes per kryerjen e hetimit te 
posacem dhe kur per kete emerim ka dyshime të bazuara per te besuar se eksperti mund te 
mos realizoje hetimin e posaçem në menyren e duhur, ortaket mund t'i kerkojne gjykates 
zevendesimin e tlj. 

4. Kur gjykata pranon kerkesat e permendura ne pikat 2 e 3 te ketij neni, shoqeria tregtare 
perballon kostot e emerimit dhe te shperblimit te ekspertit te emeruar per kryerjen e hetimit 
te posaçem. 

5. E drejta per te kerkuar hetim te posaçem, sipas pikave 1 e 2 te ketij neni, duhet te ushtrohet 
brenda 3 vjeteve nga data e regjistrimit te shoqerise tregtare, kur hetimi ka si objekt 
parregulisite e procesit te themelimit, si dhe brenda 3 vjeteve nga data e veprimit, qe 
konsiderohet i parreguilt, kur hetimi ka si objekt parreguilsite e ushtrimit te veprimtarise 
tregtare. 

Neni 13 
Shfuqizimi i vendimeve te parreguilta 

1. Asambleja e pergjithshme ka te drejte t'i kerkoje gjykates perkatese shfuqizimin e vendimeve te 
administratorëve, kur keto perbejne shkelje te rende te ligjit ose te statutit. 

2. Ortaket, te diet perfaqesojne te pakten 5 per qind te totalit te kapitalit ne asamblene e shoqërisë 
brenda 30 diteve pas refuzimit nga asambleja per ngritjen e padise, kane te drejte te ngrene padi 
drejtperdrejt perpara gjykates kompetente per shfuqizimin e vendimit te administratoreve. Nëse 
asambleja e pergjithshme nuk merr nje vendim, brenda 60 ditëve nga data e kerkeses, kerkesa e 
ortakëve vieresohet e refuzuar. 

3. Ne rastet kur shoqeria ngre padi si me siper, ajoi-  pjese ne gjykim me ane te nje perfaqesuesi 
te posaçem, te caktuar nga asambleja e pergjne. 
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4. Ortaket e permendur ne piken 2 të këtij neni mund t'i kërkojnë gjykates zëvendësimin e 
perfaqesuesit të posaçem, kur ka dyshime të bazuara se perfaqesuesi i emeruar nga asambleja e 
pergjithshme mund të mos ngrejë e ndjekë padine në interesin me të mire të shoqerise. Nëse 
gjykata e pranon këtë kërkesë, kostot e emërimit dhe të shperblimit të perfaqesuesit perballohen 
nga shoqeria. 

S. 	Gjykata vendos shpalljen e pavlefshmerise së vendimit të administratorëve, nëse këta nuk merren 
vesh, me pajtim, me perfaqesuesin e posacem per korrigjimin e pasojave të vendimit, brenda 30 
ditëve nga data e emërimit të këtij perfaqesuesi. 

6. Ortakët në pakice te percaktuar me siper kane të drejtat e parashikuara në pikat 2 e 4 të këtij 
neni, edhe ne rastin kur asambleja e pergjithshme nuk merr vendim, ose refuzon të vendosë per 
kërkesën e tyre per ngritjen ndaj ad mini stratorëve të padise me objekt shperblimin e dëmit të 
pësuar nga shoqeria, si vendim i paligjshem, apo per ngritjen e padive të tjera që parashikon ky 
statut apo ligji ndaj administratorëve apo ortakëve. 

Neni 14 
Të drejtat që lidhen me zotërimin e kuotës 

1. Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqerise, ka të 
drejtë Vi kërkojë gjykates te urdhërojë ndalimin e cenimit apo shperblimin e dëmit të shkaktuar, 
si pasoje e cenimit te ketyre të drejtave brenda 3 vjetëve nga çasti i cenimit. 

2. Jane të pavlefshme marrëveshjet, qe kufizojnë ose perjashtojne ndonjë nga të drejtat e Ortakëve 
që rrjedhin nga nenet 12, 13 dhe paragrafi i pare i nenit 14 te këtij statuti si dhe dispozitat, që 
parashikojne kufizime te pergjithshme të veprimeve te percaktuara në keto nene. 

Neni 15 
Largimi I ortakut 

1. 	Ortaku mund te largohet nga shoqeria nese: 

a) ortaket e tjere ose shoqeria kane kryer veprime në dem te tij; 

b) nese eshte penguar te ushtroje të drejtat e tij; 

c) nese shoqeria I ka ngarkuar detyrime te paarsyeshme; apo 

d) per shkaqe te tjera, qe e bejne te pamundur vazhdimin e ortakerise. 

2. Administratoret duhet të thërrasin mbledhjen e asamblese se pergjithshme menjehere pasi te 
kenë marre dijeni per njoftimin e largimit, sipas p. es 2 te ketij neni, per te vendosur nese ortakut 
do Vi likuidohet kuota, si pasoje e largimit pe4, kaqe te arsyeshme. 
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3. Ortaku ka të drejtë të ngreje padi në gjykate ndaj shoqerise per likuidimin e kuotës, si pasoje e 
largimit per shkaqe të arsyeshme, nëse pas njoftimit të largimit asambleja e pergjithshme nuk 
mblidhet apo nuk i njeh si të arsyeshme shkaqet e largimit dhe likuidimin e kuotës. 

4. Ortaku që kërkon largimin nga shoqeria, detyrohet ta demshperbleje shoqerine per dëmet e 
shkaktuara, nëse rezulton se largimi është kryer në haze të shkaqeve te paarsyeshme. 

Neni 16 
Përjashtimi i ortakut 

1. Ne haze të nje vendimi te zakonshëm, asambleja e pergjithshme mund t'i kerkoje gjykates 
përjashtimin e ortakut, nese al nuk ka shlyer kontributin e tij, sipas parashikimeve te statutit ose 
nese ekzistojnë shkaqe te tjera të arsyeshme per kete perjashtim. 

2. Konsiderohen shkaqe te arsyeshme per perjashtimin e ortakut, sipas pikes i te këtij neni, por pa 
u kufizuar ne to, rastet kur ortaku: 

a) me dashje apo me pakujdesi te rende i shkakton dëme shoqerise ose ortakëve te tjere; 

b) me dashje apo me pakujdesi te rende shkel statutin ose detyrimet e përcaktuara me ligj; 

c) përfshihet ne veprime, te cilat e bejne te pamundur vazhdimin e marredhenieve midis shoqerise 
tregtare dhe ortakut; ose 

d) me veprimet e tij dëmton ose pengon ndjeshëm veprimtarine tregtare te shoqerise. 

3. Shoqeria ka te drejte Vi kerkoje ortakut te perjashtuar shperblimin e demit te pesuar nga 
veprimet, qe kane sjelle perjashtimin. 

	

4. 	Të gjitha te drejtat, që rrjedhin nga cilësia e ortakut ne shoqeri, shuhen ne datën e largimit ose te 
vendimit te formës se prere te gjykates per largimin ose perjashtimin. 

Neni 17 
Administratori/ët 

1. Administrator i Shoqerise, duke u emeruar per nje periudhe 5 (pese) vjeçare do te jete: 

• Andi Gumaj, atësia Spartak dhe amesia Fatbardha, me datelindje 12.08.1986, lindur ne Tirane 
dhe banues ne Tirane, ne adresen: Rr. "Sytki cico", Pallati 1, Ap. 17, Zip 1001, Cel: 069 20 36 
360, posedues i Ietërnjoftimit shqiptar me nr. 024741397 dhe nr. personal 160812067M, 
madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar; 

	

2. 	Administratori mund te shkarkohet ne cdo kohe :a detyra, pa cenuar te drej tat që burojne nga 
nje kontratë pune e lidhur me shoqerine (Ref ncat nê këtë statut ne Iidhje me 'administratorin' 
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do të mbahen në konsideraté per aq sajané tê mundshme per Cu zbatuar edhe né rast se në vijim 
do të rezultojë qê Shoqeria të ketë me shumë se nje administrator). 

3. Politikat tregtare të shoqërise do të administrohen dhe shoqeria do të perfaqesohet nga 
Administratori i ciii mund të ushtrojë te gjitha kompetencat e tyre si me poshte: 

a) të kryeje te gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqerisë; 

b) të perfaqesoje shoqerine tregtare; 

c) té kujdeset per mbajtjen e saktë e të rreguilt të dokumenteve dhe të librave kontabél të shoqerisë; 

d) të pergatise dhe te nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së 
veprimtarisë, té cilet ia paraqet Asamblesë së Pergjithshme per miratim, sé bashku me 
propozimet per shperndarjen e fitimeve; 

e) të krijojë nje sistem monitorimi e njoftimi të hershëm per rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e 
shoqerise; 

fJ 	te kryeje regjistrimet e pub likimet e detyrueshme te te dhënave të shoqerise, si pas parashikimeve 
te këtij ligji apo te iigj eve te tjera; 

g) te raportoje perpara Asambiesë së Pergjithshme per zbatimin e politikave tregtare dhe me 
realizimin e veprimeve me rëndësi të vecante, per veprimtarine e shoqerise; 

h) te kryeje detyra të tjera, të percaktuara në iigj dhe në statut. 

4. 	Ndryshimet e statutit nga Asambieja e Pergjithshme nuk do të shfuqizojne akte te meparshme te 
Administratorit/eve, te ciiat do te ishin te viefshme nese ndryshimi nuk do te ishte kryer ose 
udhëzimi nuk do te ishte dhënë. 

Neni 18 
Detyrimi I Besnikërisë, Informimit dhe Përgjegjësia e Administratorit/ve 

1. Gjate ushtrimit të te drejtave, Administratori/ët e shoqerise veprojne duke marre parasysh 
interesat e shoqerise në radhe te pare dhe te gjithe ortakeve te saj në menyre te barabarte. I njejti 
detyrim vien dhe per ortaket e Shoqerise. 

2. Administratori/et e shoqerise kane detyrim te informojne rreguiiisht cdo 3 (tre) muaj te gjithe 
ortaket per ecurine e veprimtarise se shoqerise sipas menyres se kerkuar nga secili ortak dhe me 
kërkesën e tyre, duhet fu vënë në dispozicion ilogarite vjetore, perfshire iiogaritë e konsoliduara, 
raportet per gjendjen dhe ecurine e veprimtarise së shoqerise, raportet e eksperteve kontabei te 
autorizuar, si dhe cdo dokument tjeter te brendshe/te shoqerise duke perfshire por pa u kufzuar 
ne shpenzimet e shoqerise, gjendjen e iiogarive  ' ;Xkare, dekiarata per te ardhurat, dekiarata tjera 
financiare, fleteparaqitjet tatimore te shoqer 	ej. 
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3. Eksperti kontabel eshte ne kete detyre per nje m 
financiar té shoqerise. 

at 1 (nje) vjeçar, ne perputhje me vitin 
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3. 	Informacioni i kërkuar sipas pikes 2 të këtij neni duhet te vihen në dispozicion per shqyrtim nga 
ortaku i interesuar prane selisë së Shoqerise. Nëse administratori/ët nuk japin informacionin e 
kërkuar sipas këtij paragrafi brenda 7 ditëve nga marrja dijeni e kërkesës per informacion, ortaku 
i interesuar brenda 30 ditëve pas refuzimit, mund ti kërkojnë gjykates të urdhërojë permbaruesit 
gjyqesore të ekzekutojnë kërkesën e ortakut duke i dorëzuar ketyre të fundit informacionin dhe 
dokumentet që Administratori/ët nuk kane dhënë. 

Neni 19 
Shkarkimi I administratorit/ëve 

	

1. 	Detyra e Administratorit perfundon në rast Se: 

a) personi nuk eshte me Administrator ne haze te dispozitave te Ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite 
tregtare"; 

b) personi yuan ose mund te vuaje nga çrregullime mendore; 

c) personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose 

d) ka munguar per me shume se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Asamblesë se Pergjithshme ne mbledhjet 
e mbajtura gjate kesaj periudhe dhe Asambleja e Pergjithshme vendos ta shkarkoje nga detyra. 

Neni 20 
Këshilli i Punëmarrësve 

1. Ne momentin qe numri i punemarresve ne shoqeri do te kaloje shifrën (20) njezet punemarres, 
atëherë shoqeria do te krijoje Keshillin e Punemarresve dhe ushtrimin e funksioneve te tij në 
perputhje me parashikimet e Ligjit "Per tregtarêt dhe shoqerite tre,qtare", i ndryshuar. 

2. Pa paragjykuar te drejtat e Keshillit te Punemarresve te njohura me Iigj, Keshilli i Punemarresve 
nuk do te kete perfaqesuesite tij në administrimin e shoqerise, me perjashtim te rastit kur 
vendoset ndryshe në marrëveshje te perfaqesuesit të shoqerise me Keshillin e Punemarresve. 

Neni 21 
Eksperti Kontabel I Autorizuar 

1. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme cakton ekspertin kontabel te shoqerise. 



3. Eksperti kontabël, ose përfaqësuesi i personit juridik, kur ekspert është zgjedhur një person 
juridik, me kërkesën e secilit prej ortakëve u ye né dispozicion atyre kopje të njesuara me 
origjinalin, të vulosura me vulën e tij, të akteve ose dokumentacionit që ndodhet prane tij ose 
është perpiluar prej tij në kuadër të aktivitetit tregtar të shoqerise. 

Neni 22 
Viti Fiskal 

1. Viti fiskal I shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. 

KREU IV 
DIVIDENDET DHE KALIMI I FITIMEVE NE KAPITALIN THEMELTAR 

Neni 23 
Dividendët 

1. Ne perputhje me dispozitat e Ligjit "Per tregtarët dhe shoqërite tregtare", i ndryshuar, shoqéria 
me shumice të zakonshme te votave se Asamblesë se Pergjithshme mund të shperndaje 
dividendët në perputhje me të drejtat perkatese të ortakëve. 

2. Me perjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drej tat që lidhen me kuotat, të gjithe 
dividendët dekiarohen dhe paguhen në perputhje me shumat e paguara per kuotat per të cilët 
paguhet dividendi. Të gjithe dividendët pjesetohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me 
shumat e paguara per kuotat per periudhen per të cilën paguhet dividendi. 

3. cdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda 12 (dymbëdhjetë) vjetëve nga data e 
maturimit, në rast se vendoset nga Asambleja e Pergjithshme, do te perfitohet nga shoqëria e cila 
nuk do te jetë me e detyruar qe ta paguaje ate. 

4. Shoqeria mund Vu shperndaje fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit: 
a) aktivet e shoqërise mbulojnë tërësisht detyrimet e saj; 
b) shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme 

brenda 12 muajve ne vazhdim; 

S. Administratori leshon nje certifikatë te aftesisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se 
shperndarja e propozuar e dividendeve permbush kerkesat e pikes 1 të ketij neni, ndersa kur 
gjendja e shoqerise tregon se shperndarja e propozuar e dividendeve nuk I permbush keto 
kritere, administratori nuk mund ta leshoj kete certifikatë. 

6. 	Administratori pergjigjet ndaj shoqerise per vertetes 	e certifikates se aftesise paguese. 
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7. Administratori, I ciii nga pakujdesia iëshon nje certifikatë të pasakte té aftësisë paguese në 
kundërshtim me sa me lart, pergjigjet personalisht përpara shoqërise per kthimin e dividendëve 
të shperndare. 

8. Ortakët, që kane marrë nga shoqeria dividendë, pergjigjen personaiisht ndaj shoqerise per 
kthimin e dividendëve, që u jane shperndare kur nuk është lêshuar certifikata e aftësisë paguese, 
ose kur pavaresisht lëshimit te certifikatës, këta ortakë kane pasur dijeni per gjendjen e 
paaftesisë paguese të shoqerise ose kur né bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishin 
pasur dijeni per këtë gjendje. 

Neni 24 
Kalimi i fitimeve në kapitalin themeltar 

1. Administratori, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Pergjithshme me shumicë të kualifikuar 
votash, mund te vendosë te kaloje në kapitalin themeitar te shoqerise fitimet e pashperndara te 
cilat nuk do te perdoren per të paguar dividendë apo shuma të tjera te parashikuara per rezerva 
ligjore ose kapitali. 

KREU V 
PRISHJA E SHOQERISE DHE NJOFTIMET 

Neni 25 
Prishja dhe likuidimi 

1. Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likuidimit ne gjendjen e aftesise 
paguese, me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi. 

2. Ne rast te likuidimit te shoqerise, likuiduesi, ne perputhje me Ligjin "Per tregtaret dhe shoqerite 
treytare", I ndryshuar dhe me vendimin e posaçem te Asamblese se Pergjithshme të marre me 
shumice te kualifikuar, mund te shperndaje ne dobi te ortakeve te gjithe ose nje pjese te vieres se 
pasurive te shoqerise dhe per kete qellim, mund të vieresoje cdo pasuri dhe te percaktoje 
menyren e shperndarjes midis ortakeve. 

3. Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emeruar nga asambleja e pergjithshme. Nese asambleja e 
pergjithshme nuk merr nje vendim per emerimin e likuiduesve, brenda 30 diteve pas prishjes, 
cdo person i interesuar mund ti drejtohet gjykates, per te caktuar nje likuidues. 

4. cdo person i interesuar ka te drejtë Vi kerkoje gjykates zevendesimin e likuiduesit ne perputhje 
me pikën 3 të ketij neni, nese paraqet arsye të mjaftueshme per te dyshuar se likuidimi i rregullt 
i shoqerisë mund të cenohet nga likuiduesit e emëruar si me sipér. Kerkesa duhet te depozitohet 
ne gjykate brenda 30 diteve nga data e caktimit te ii iduesit. 

/ 

5. Likuiduesit shkarkohen dhe zevendesohen me -ijëjtat kushte, te parashikuara ne dispozitat per 
emerimin e tyre. 
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6. Administratori i shoqerise i njofton per regjistrim, Qendres Kombëtare të Biznesit të dhënat e 
likuiduesve të pare dhe tagrat e tyre, per të perfaqesuar shoqerine, se bashku me dokumentet 
perkatese. Me hapjen e procedurave të likuidimit, emri i regjistruar i shoqerise ndiqet nga 
shënimi "ne likuidim". 

7. Likuiduesi merr persiper të drejtat dhe detyrimet e administratorit nga data e emërimit te tij. 

8. Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të shoqerise, mbledhja e kredive të 
paarketuara dhe e kontributeve te pashlyera, shitja e pasurive të shoqerise dhe shlyerja e 
kreditorëve duke respektuar radhén e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil. Likuiduesi mund 
te kryeje edhe veprime të reja tregtare, per mbylljen e një veprimi të paperfunduar. 

9. Likuiduesi pergatit nje bilanc të gjendjes së shoqerise në çastin e hapjes së likuidimit dhe nje 
bilanc perfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat 
me shume se nje vit, likuiduesi pergatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqerise. 
Bilancet miratohen nga asambleja e pergjithshme. 

10. Pas shlyerjes se detyrimeve te shoqerise ndaj kreditoreve dhe shperblimit te likuiduesit, se 
bashku me rimbursimin e shpenzimeve te ketij te fundit per kryerjen e detyrave, aktivet e 
mbetura u shperndahen ortakeve. 

11. Pas shlyerjes se detyrimeve te shoqerise ndaj kreditoreve, likuiduesit i paraqesin asamblese së 
përgjithshme nje raport per procedurën e likuidimit, per detyrimet e shlyera dhe per shperblimin 
e tij. 

12. Nese asambleja e pergjithshme miraton raportin, likuiduesit lirohen nga detyra dhe perfitojne 
shperblimin e percaktuar ne raport. Nese raporti nuk miratohet, likuiduesit mund ti drejtohen 
gjykates me kerkesen per ta shkarkuar nga detyra, si pasoje e permbushjes në menyren e duhur 
te detyrave. Pas shkarkimit te likuiduesit nga gjykata, ai ka te drejte te perfitojne shperblimin e 
percaktuar në raport. 

13. Pas shlyerjes se detyrimeve ndaj kreditorëve, likuiduesi u shperndan ortakëve aktivet e mbetura, 
sipas té drejtave qe ata kane ne ndarjen e fitimeve. Pasurite, qe i jane dhene shoqerise me qira 
apo ne perdorim, me çfaredo titulli u kthehen ortakeve. 

14. Pas shperndarjes së aktiveve te mbetura, likuiduesi e njofton Qendren Kombetare te Regjistrimit 
per perfundimin e likuidimit dhe kerkon çregjistrimin e shoqerise. 

Neni 26 
Dispozita të ndryshme 

1. Ky akt qe perben statut dhe akt themelimi t  4  oqerise mund te shtohet, ndryshohet ose te 
zevendesohet me nje Statut te -i me vendi eAsamblese Se Pergjithshme te marre me shumice 
te cilesuar. 

4 
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Asambleja e Pergjithshme 

ORTAKU I VETEM:  

Z. Andi  I.,  UMAJ 

2. Riorganizimi apo prishja e Shoqerisë do té bëhet né perputhje me dispozitat e Ligjit "Per treqtaret 
dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar. 

3. Ortakët dhe administratorët do të ushtrojnë kompetencat e tyre në perputhje me parimet e Ligjit 
"Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar dhe ne vecanti duke respektuar detyrimin per 
besnikëri të parashikuar në këtë ligj. 

4. Ne emërimin apo caktimin e administratorëve, perfaqesuesve të ortakéve, apo perfaqësueve të 
tjerë ligjore të shoqerise, duhet të mbahet parasysh që këto persona të mos jene dënuar me 
vendim të formës se prere per kryerjen e veprave penale, të parashikuara në Kreun III të pjeses 
Se posacme të Kodit Penal, per një afat deri në 5 (pese) vjet nga data e këtij dënimi. 

5. Shoqeria në raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe pasqyrat financiare vjetore duhet të pershijne 
nje dokument shpjegues, ku trajtohen e shpjegohen parimet e rregullat e mirëadministrimit dhe 
te drejtimit të brendshëm të shoqenise dhe praktikat qe ndiqen prej saj, në zbatim të dispozitave 
te këtij ligji. Dekiarata e mirëadministrimit të shoqerise duhet të permbajë nje profil të 
administratorëve si dhe të shpjegoje elementët e faktet, per të cilat këta individë jane të 
kualifikuar per të kryer detyrat, që i jane caktuar nga shoqenia. Kjo deklaratë vendoset edhe në 
faqen e internetit të shoqerise. 

6. Te gjitha çeshtjet që nuk jane rregulluar shprehimisht në kete Statut, I nënshtrohen rregullimit 
nga dispozitat e Ligjit "Per tregtarët dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar, në versionin e tij në fuqi, 
dispozitat e Kodit Civil dhe çdo lloj ligji të aplikueshem të Republikes se Shqipërise. 

Neni 27 
Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve 

1. cdo mosmarrëveshje e mundshme ndërmjet paleve do té zgjidhet me mirekuptim. 

2. Per mosmarrëveshjet qe mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, Si 

dhe per cdo mosmarrëveshje qé mund te linde midis shoqerise dhe të tretëve, do të jetë 
kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë. 

Ky statut hartohçt në 2 (dy) kopje origjinale dhe u miratua nga Asambleja e Pergjithshme me date 

S 
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