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ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E SHOQiRISE
“ALBCHROME HOLDING” SH.P.K.

Sot, me date 21.06.2021 (dymije e njezet e nje), ne selinë e Shoqerise “AlbChroine Holding” Sh.p.k. me NUIS L51320005((me tej referuar si “Shogeria”), në adresën “Rr. Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Ap. AIrS, Tirane” u paraqitën paletmeposhtme ortake të Shoqerise:

Balfin Sh.p.k., një shoqeri me pergjegjesi të kufizuar e ihemeluar dhe organizuar në perputhje me leislacionin shqiptarregjistruar pranU Regjistrit Treglar me numër unik te identifikimit të subjektit K7222303 1K, me seli ne ‘Rruga Papa GjorPall II, ARA Rusiness Center. Kati II, Tirane’ përfaqesuar rreguiiisht nga Znj. Edlira MUKA, shtetase shqiptar, lindutme date 03.02.1983, në Tiranë, mbajtes I ieternjoftimit me Nr. 025864525 (dhe me nr. Personal: 135203147R), madhoredhe me zotësi të plow juridike per të vepruar.

Znj. Edlira Muka e cila merr persiper te kryesoje mbledhjen, fion z. Fatos Kaleshi, i ciii pranon, të kryejë funksionin esekretarit.

Kryetari I Asamblese pasi deklaron vuilnetin e Ortakut te Vetem te Shoqerise (me tej referuar si “Ortaku”), zoteruese në masen100% (njeqind perqind) te kapitalit themeltar te Shoqërisë, per te vendosur per ceshtjet ne rendin e dites, pavaresisht mungesëssé njoflimit per thirrjen e asambiese, e deklaron Asamblene e Pergjithshme te Shoqerise te mbledhur rreguliisht bazuar neparagrafin e dyte të nenit 83 të Ligjit nr. 9901, date 14.03.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqe’ ire Tregtare”, i ndrvshuar (‘Liinr.990h/2008’), dhe te aftb perle marrë vendirne të vlefshme mbi rendin e dites si lie vijim:

REND DITE:
1. ZMADHIMI I ICAPITALIT TE SHOQERISE.
2. TE NDRYSHME.

Duke kaluar n diskutimin e ceshtjeve te rend të dites, Kryetari I Asamblese parashtron se Ortaku ka kontribuar tie paratie Shoqeri dhe ky kontribut, eshte në vieren totale prej prej 24,535,248 leke (njezet e kater milion e peseqind e tridhjete epesC mijë e dyqind e dyzet e tetë leke). Duke qene se kerkohet kapitalizimi I kontributeve të dhena nga Ortaku, lind nevojaper miratimin e rritjes sC kapitalit nëpërnijet kontributit në para te Ortakut, shiyer plotesishi, duke e zmadhuar vleren ekapitalit te Shoqerise me prej 24,535,248 leke (njëzet e kater milion e peseqind e tridhjete e pese mijë e dyqind e dyzet etete leke).

Pas një vieresimi te kujdesshem te të gjitha parashtrimeve dhe diskutimeve te zhvilluara, Asambleja e Pergjithshme,

VENDOSI:

1. T miratojë zmadhimin e kapitalit te Shoqerise me kontributin e shlyer në para në një viere të barabarte me24,535,248 (njëzet e kater milion e pesëqind e tridhjete e pese mije e dyqind e dyzet e tetê leke) leke.
2. Kapitali i Shoqerise nga nga 510.697,020 (peseqind e dhjete milion e gjashteqind e nentedhjete e shtate mijë e njezet) leke,bëhet:

535,232,268 (pcsëqind e dhjete e pesë milion e dyqind e tridhjete e dy mijë e dyqind e gjashtedlijete e tete) leke,ciii zoterohet 100% (njeqind perqind) nga Ortaku Raifin Shpk.



3. Autorizohet Administratori I P&gjithshm I Slioqerise, znj. Blerina DAKA, per të kryer te gjitha aplikimetnevojshme me qellim regjistrimin e ketij vendimi pranë Qendres Kombëtare të Biznesit, personalishi use nëpërmjeautorizimit te personave të tjere per kete qellim.
tvleqenese nuk kishte ceshtje W tjera per të shqyrtuar, Kryetari e dekiaron mbledhjen te mbyllur. Ky vendim I Asamblese SrPergjithshme te “Albchrome Holding” Sh.p.k. mbahet ne fornien e proeesverbalit, në perputhje me nenin 90 te Ligjit ii’990 1/2008 dhe nenshkruhet rregullisht nga Kryetari dhe Sekretari.
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