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Ne perputhje me Nenin 230, paragrafi 2 i Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2 008 uPer
Tregtarët dhe Shoqerite Tregtare” të ndryshuar dhe Nenin 28, paragrafi 3 I
Ligjit nr. 9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombëtare të Regjistrimit” te

ndryshuar,
ky dokument përbën:

STATUTI

I

SHOQERISE

“EDG NATURAL GAS” SHPK

TIRANE/SHQIPERI

Tiranë, me 15.04.2021

STATUTI
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“EDG NATURAL GAS” SHPK

Sot, me date 15.04.2021 (dymije e njëzet e nje), në qytetin e Tiranës duke u bazuar
ne vulinetin e tyre te lire, të plote dhe të sinqertë në bazë të Iigjit nr. 9901 date
14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqeritë Tregtare” neni 230 pika 2, (1 ndryshuar)
dhe Ligjit Nr. 9723, date 03/05/2007 “Per Qendren Kombëtare të Regjistrimit” (1
ndryshuar), Ortakët e meposhtem:

- Shoqeria “Energy Development Group” sha, person juridik shqiptar, regjistruar
ne Qendren Kombëtare të Biznesit me date 2409.2008, me NIPT— K82124007R, e



perfaqesuar nga administratori i saj Z. Sokol Meqemeja, shtetas shqiptar, lindur me
28.06.1969, ne Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i Pasaportes me Numër Personal:
G90628152K, madhor dhe me zotësi të plote juridike per te vepruar,

dhe

- Shoqëria “Impacto Communications” shpk, person juridik shqiptar, regjistruar
ne Qendren Kombëtare te Biznesit me date 01.10.2020, me NIPT— M02202016S, e
perfaqesuar nga administratori i saj Znj. Rezarta Bytyçi, shtetase shqiptare, lindur
me 02.10.1987, në Kukës, banuese ne Tiranë, mbajtese e Kartës se Identitetit me
Numër Personal: J76020053C, madhore dhe me zotësi te plotë juridike per te
vepruar,

Kane hartuar dhe nënshkruar këtë statut te përshtatur me ligjin nr. 9901 date
14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” I ndryshuar, dhe Ligjin Nr. 9723,
date 03.05.2007 “Per Qendren Kombëtare të Regjistrimit” (I ndryshuar), si dhe të
gjitha aktet ligjore dhe nenligjore qe rregullojne poziten juridike te veprimtarisë
private.

NENI 1
Baza Ligjore

1.1 Shoqeria harton këtë Statut ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008
“Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” I ndryshuar, Ligjin Nr. 9723, date
03.05.2007 “Per Qendren Kombëtare të Regjistrimit”, I ndryshuar si dhe të
gjitha aktet ligjore dhe nenligjore që rregullojne poziten juridike të
veprimtarise private.

NENI 2
Emërtimi I Shoqerise

2.1. Shoqeria tregtare do të mbajë emrin “EDG NATURAL GAS” sh.p.k.

NENI 3
Selia e shoqerise

3.1 Selia kryesore e shoqerise është në adresën: Rruga e Elbasanit, Vila Nr.71,
Njësia Administrative Nr.2, Tiranë.

3.2 Shoqeria mund të krijojë dege dhe filiale në rrethe te tjera të Shqiperise dhe
jashtë saj.

NENI4
Objekti I shoqerise

4.1 Objekti i veprimtarise ekonomike dhe qellimi i shoqerise është:

Kryerjen e operacioneve perfshire, por pa u kufizuar, né fushën e
hidrokarbureve, të naftës dhe gazit natyror, si me poshte:



- Kërkim, vlerësim, zhvillim dhe prodhim, te lëndëve hidrokarbure të

naftës dhe të gazit natyror dhe produkteve të ngjashme.
- Studim-projektim te puseve te reja te kërkimit, vlerësimit dhe prodhimit

të hidrokarbureve:
- Studime dhe projektime te operacioneve të remontit të puseve egzistues

të naftës dhe gazit me qellim rivënien ne pune te tyre.
- Studime gjeologo-gjeofizike dhe të rezervuarit mbi bazën e te dhënave

egzistuese te puseve, analizave gjeologjike dhe kantierale, te rezervuarit
dhe punimeve egzistuese sizmike.

- Kryerja e punimeve te reja gjeologo-gjeofizike-kantierale dhe sizmike ne
shërbim te operacioneve hidrokarbure.

- Studime, projektime dhe realizim i infrastrukturës së nevojshme per
kryerjen e operacioneve hidrokarbure per nxjerrjen e naftes dhe gazit si
dhe per përgatitjen e nevojshme teknike-teknologjike që produkti te jetë
gati per perpunim te mëtejshëm dhe per tregtim.

- Realizimi i studimeve mjedisore dhe mbi bazën e tyre Sigurimi i lejeve
(egzistuese apo te reja) të nevojshme të ambjentit, duke perfshire,
planimetrite, dokumentat kadastrale, etj. per nevoja të operacioneve të
hidrokarbureve.

- Importi i perhershem apo i perkohshem i te gjithe bazës materialo
teknologjike per hogan te operacioneve hidrokarbure.

- Sigurimi i teknologjive know-how per tu implementuar per hogan të
operacioneve hidrokarbure ne bashkepunim me kompani apo nën
kontraktorë të Industrisë se Naftës.

- Studime te ndryshme në fun ksion te veprimtanisë se saj.
- Importi, ndërtimi dhe montimi i te gjitha mjeteve dhe pajisjeve të

kërkuara (perfshire ato te nevojshme per magazinimin dhe trajtimin,
tubacionet dhe mjete të tjera transporti) në operacionet hidrokarbure
dhe të gazit natyror.

- Tregtia e naftës dhe e nënprodukteve të saj, tregtia e gazit natyror
perfshire dhe pa u himituar ne eksportin e gazit natyror jashtë territorit të
Republikes se Shqipenise, shitjen, blerjen dhe shkëmbimin e naftës dhe
nënprodukteve të saj si dhe gazit natyror e cila mund të zhvillohet në
territorin e Shqiperisë ose jashte tij në perputhje me nevojat e shoqerise.

- Cdo aktivitet tjetër të dobishëm ose të nevojshëm per arritjen e objektit të
saj ose që ka hidhje me të në kuptimin me të gjerë të a1ës.

- Përdorimi per hogan te vet, shitja, këmbimi valutor, eksportimi, reahizimi
ose zotërimi i hidrokarbureve të nxjerra që i takojnë dhe të drejtën e
pronésisé per hidrokarburet e nxjerra.

- Per te realizuar objektin e veprimtanisë së saj, shoqeria mund të veproje
brenda dhe jashtë territorit te Republikës se Shqiperise dhe të kryeje cdo
aktivitet tjeter te nevojshem të lidhur, instrumental, te dobishem, të
perafert, elementar, etj ne funksion te veprimtanise së saj.



4.2 Objekti i veprimtarisë se shoqerise mund te ndryshoje ose te shtohet me
vendim të Asamblesë se Pergjithshme të shoqerise.

NENI 5
Kohezgjatja e shoqerise

5.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë sé shoqerise do te jetë me afat te pacaktuar. Ajo
mund te perfundoje veprimtarinë ne rastet e prishjes, falimentimit ose te
likuidimit të shoqerise si dhe me vendim te Asamblesë se Pergjithshme të
shoqerisë, forma këto të parashikuara ne legjislacionin tregtar ne fuqi.

NENI6
Kapitali themeltar

6.1 Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 2 (dy) kuota, që përfaqesojne
100 % (njeqind perqind) të kapitalit themekar te shoqerise, e cila ka vleren
totale 100.000 (njeqind mijë) Lekë, tërësisht i nënshkruar dhe i shlyer nga
Ortakët e shoqerise.

6.2 Viera e kuotës per ortakët e shoqerise percaktohet ne haze të kontributeve
financiare të derdhura nga ai per zhvillimin dhe zbatimin e projekteve që do
te realizohen per zhvillimin e aktivitetit të shoqerise.

6.3 Secili ortak do te investojë dhe do të financojë ne zhvillimin e aktivitetit të
shoqerise në raport me perqindjet respektive që ato zotërojnë ne kapitalin
them eltar te saj.

6.4 Pjesët e kapitalit themeltar zoterohen në masën e meposhtme nga Ortakët e
shoqerise:

-Shoqeria “Energy Development Group” sha, zotëron 1 (një) kuotë me
vlerë të barabartë me 90.000 (nëntëdhjetë mijë) Lekë, e cila përfaqëson 90%
(nëntëdhjetë perqind) të kapitalit té shoqerise.

-Shoqëria “Impacto Communications” shpk, zotëron 1 (një) kuotë me
vlerë të barabartë me 10.000 (dhjetë mijë) Lekë, e cila perfaqeson 10%
(dhjetë perqind) të kapitalit të shoqerise.

NENI 7
Kuotat e Kapitalit

7.1 Pjesët e kapitalit themeltar mund të transferohen vetëm me akt noterial,
nëpërmjet:

a) Kontributit në kapitalin e shoqërise;
b) Shitblerjes;



c) Trashegimise;
d) Dhurimit;
e) çdo mënyre tjetër të parashikuar me Iigj.

7.2 Pjesët e kapitalit jane lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve te
shoqerise.

7.3 Pjesët e kapitalit themeltar mund t’u transferohen personave të tretë që nuk
bëjnë pjesë ne shoqeri, por vetëm pas ushtrimit të se drejtës se parablerjes se
ortakëve ekzistues dhe këta te kenë hequr dorë shprehimisht nga kjo e
drejtë. Ne këtë rast transferimi i kuotave do të konsiderohet i vlefshëm vetëm
nëse është miratuar nga ¾ e votave të të gjithe ortakëve zotërues te kapitalit
themeltar të shoqerisë

NENI 8
Asambleja e Përgjithshme

8.1 Organi vendimmarrës i shoqerise është Asambleja e Pergjithshme.

8.2. Asambleja e Pergjithshme thirret nga administratori ose nje apo disa ortaké
që perfaqesojne të pakten 5% (pese perqind) të pjeseve të kapitalit
themeltar. Mbledhja e zakonshme e Asamblesë se Pergjithshme thirret te
pakten 1(një) here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit
financiar per miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, te ekspertit
kontabël si dhe inventarit.

8.3. Thirrja e Asamblesë bëhet nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me postës

elektronike e cila duhet te permbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe
rendin e ditës dhe tu dergohet të gjithe ortakëve jo me vone se 7 ditë përpara
dates së parashikuar per mbledhjen e Asamblesë së Pergjithshme. Mbledhjet
zhvillohen ne selinë e shoqerise ose në cdo vend tjetër te njoftuar nga
Administratori.

8.4 Asambleja e Pergjithsme ka kë ka këto të drejta dhe detyrime:

a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërise;
b) ndryshimet e statutit;
c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
ç) emërimin e shkarkimin e Iikuiduesve dhe të eksperteve kontabël të
autorizuar;

d) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat “c’
dhe “ç” të kësaj pike;
dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët,
përfshirë përgatitjen e pasci,yrave financiare vjetore dhe të raporteve të
ecurisë se veprimtarisë;
e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurisë se
veprimtarisë;
e) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
f] pjesëtimin e kuotave dhe anullimin e tyre;



g) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe në proçedimet e tjera ndaj
administratoreve;
gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërise;
h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve te asamblesë;
i) çeshtje te tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

8.5 Nëse shoqeria zotërohet nga një Ortak i Vetëm, te drejtat dhe detyrimet e
Asamblesë se Pergjithshme ushtrohen nga Ortaku i Vetëm. Të gjitha
vendimet e marra nga Ortaku i Vetëm regjistrohen ne një regjister të
vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund té ndryshohen ose te fshihen.
Duhen regjistruar në vecanti, por pa u kufizuar ne to, vendimet per:

a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve të ecurisë se
veprimtarisë;
b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
c) investime;
ç) vendimet që kane të bëjnë me riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

8.6 Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve sipas parashikimit të
pikes 8.5, jane absolutisht te pavlefshme. Shoqeria nuk mund ti kundrejtojë
pavlefshmërinë te tretit, që ka fituar te drejta ne mirëbesim, pervec rastit kur
shoqeria provon se i treti ka pasur dijeni per pavlefshmerinë, apo ne haze të
rrethanave të qarta nuk mund te mos kishte pasur dijeni per te.

8.7 Një ortak mund te perfaqesohet ne Asamblenë e Pergjithshme ne haze të nje
autorizimi nga një person i tretë. Autorizimi është i vlefshëm vetëm per 1
(një) mbledhje të Asamblesë së Pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet
vijuese me të njëjtin rend dite.

8.8 Administratori i shoqerise nuk mund të veproje si perfaqesues i nje ortaku
ne Asamblenë e Pergjithshme.

NENI9
Kuorumi

9.1 Ne rastin e marries së vendimeve, që kërkojnë një shumicé të zakonshme,
Asambleja e Pergjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetém nëse
marrin pjese ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë me shumë se 30 per qind
të kuotave. Ne rastin kur Asambleja e Pergjithshme duhet të vendosë per
ceshtje, të cilat kerkojne shumicë të kualifikuar, sipas pikes 1 te nenit 87 te
ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” të
ndzyshuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortaket që
zoterojne me shume se gjysmen e numrit total të votave jane te pranishem
personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve
te pikes 3 të nenit 88 të ligjit 9901 date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe
Shoqerite Tregtare” të ndryshuar.

9.2 Nese Asambleja e Përgjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te
mungeses se kuorumit te permendur ne piken 1 te nenit 86 ligjit 9901 date



14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” të ndiyshuar, Asambleja
mblidhet përsëri jo me vone se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

9.3 çdo kuotë jep të drejtën e një vote.

NENI 10
Marrja e vendimeve

10.1 Asambleja e Pergjithshme, në rastin e marries së vendimeve që kërkojnë nje
shumicë të zakonshme, mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse
marrin pjesë ortakët me te drejtë vote, që zoterojnë me shumë se 30%
(tridhjetë perqind) te kuotave, me perjashtim të rasteve kur ky statut
parashikon ndryshe. Ne nje rast te tillë, Asambleja e Pergjithshme i merr
vendimet e saj me ¾ e votave të ortakëve pjesemarrës në Asamble.

10.2 Vendimet e Asamblesë, per të cilat kërkohet nje shumicë e kualifikuar, sipas
përcaktimeve ligjore dhe statutore, jane të vlefshme nëse jane të pranishëm
ne mbledhje ortakët që zotërojnë me shumë se 50% (pesëdhjete perqind) te
numrit total te votave.

10.3 Asambleja e Pergjithshme duhet te marrë vendim dhe te miratojë me ¾ e
votave të te gjithë ortakëve per:
- ndryshimin e statutit;
-zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit;
-shperndarjes se fitimeve;
-riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
-emërimin dhe shkarkimin e administratorit;

-per të gjitha vendimet që kane të bëjnë me marrje/dhënie financimi/huaje
me institucione financiare apo pale të treta, blerje/shitje/qira per te gjitha
paisjet në funksion te ushtrimit të aktivitetit; per te gjitha ilojet e kontratave
(noteriale ose jo) perfshire, por pa u kufizuar në ate të shërbimit, furnizimit,
sipermarrjes etj., me pale të treta dhe cdo lloj kontrate që do të nënshkruhet
në kuadër të zhvillimit të aktivitetit të saj pavaresisht nga viera financiare e
tyre;
-per vendosjen ose jo per të gjitha marrëdhëniet që duhet të
krijohen/ndryshohen me organet shtetërore kompetente në fushën e
ushtrimit te aktivitetit të saj.

10.4 Cdo vendim i marrë në kundërshtim me piken 10.1; 10.2 dhe 10.3 si me sipër,
ështe i pavlefshëm.

10.5 Te gjitha vendimet e Asamblesë se Pergjithshme duhet të regjistrohen ne
procesverbal. Administratori përgjigjet per ruajtjen e kopjeve të
procesverbaleve te mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme. Procesverbali
nënshkruhet nga kryetari dhe mbajtësi i procesverbalit.

10.6 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj, vlefshmëria e
vendimeve, që percaktojne detyrime shtesë mbi ortaket, apo vendimet që
kufizojnë të drejtat e tyre, té parashikuara në ligj ose në statut, kushtëzohet
nga miratimi i ortakut perkates.



NENI 11
Procesverbalet e mbledhjes se asamblesë

11.1 Të gjitha vendimet e Asamblesë se Pergjithshme duhet të regjistrohen në
procesverbal. Administratori përgjigjet per ruajtjen e kopjeve të
procesverbaleve të mbledhjeve te Asamblesë së Pergjithshme.

11.2 Procesverbali duhet te përmbajë datën, vendin e rnbledhjes, rendin e ditës,
emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

11.3 Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesemarresve, si edhe akti i
thirrjes se Asamblesë se Pergjithshme.

11.4 Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i
procesverbalit.

NENI 12
Administrimi

12.1 Administrimi i shoqërisë do te kryhet nga nje administrator i vetëm.

12.2 Administratori është perfaqesuesi ligor i shoqerise ndaj te tretëve. Ai ka të
gjitha kompetencat per të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të
shoqerise, në të gjitha rethanat.

12.3 Shoqeria tregtare “EDG NATURAL GAS’ sh.p.k administrohet nga një person
fizik.

12.4 Emërohet si Administrator i Shoqërise Z. Aris Goxha, shtetas shqiptar,
lindur me 08.12.1981, në Tiranë, mbajtes i Kartës së identitetit me Nr.
Personal: 111208032C, madhor dhe me zotësi të plote juridike per të
vepruar, i cili do te perfaqesoje shoqerine në të gjithe veprimtarine e saj.

12.S Administratori emërohet per një periudhe S (pesë) vjeçare me të drejtë
ripërtëritj e.

12.6 Administratori kryen të gjitha veprimet e administrimit në interes të
shoqerisë. Të gjitha vendimet që ai merr duhet të jenë në pajtim me interesin
e sipermarrjes.

12.7 Administratori ka këto kompetenca:

Kryen te gjitha veprimet e administrimit të veprimtarise tregtare të
shoqerise;
Perfaqeson shoqerine tregtare ne marredhenie me té tretet personalisht ose
nepermjet nje perfaqësuesi
Kujdeset per mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe te librave
kontabël te shoqerise;



Pergatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin
e ecurisë së veprimtarisë dhe, se bashku me propozimet per shpërndarjen e
fitimeve i paraqet këto dokumente para Asamblesë së Pergjithshme per
miratim;

> Krijon nje sistem paralajmerimi ne kohën e duhur per rrethanat, që
kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqerise;
Kryen regjistrimet dhe dergon të dhënat e detyrueshme të shoqerise, sic
parashikohet ne ligjin per Qendren Kombëtare të Biznesit;
Raporton përpara Asamblesë se Pergjithshme ne lidhje me zbatimin e
politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi te
vecante per veprimtarinë e shoqerise tregtare;
Siguron zbatimin e vendimeve që jep Asambleja e Pergjithshme;
Propozon krijimin e organeve të reja per përmiresimin e punës;
Nënshkruan per hogan të shoqerise kontrata;
Lidh kontratat individuale dhe ato kolektive te punes;

> Të delegoje kompetencat e tij personave të tjerë;
Kryen çdo detyre tjeter te percaktuar ne ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 “Per
Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” të ndryshuar dhe ne statut.

NENI 13
Viti financiar

13.1 Viti financiar i shoqerise perputhet me vitin kalendarik, duke filluar me 1
Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor.

13.2 Si perjashtim, viti i pare i vepnimtarisë do te fillojë ne datën e regjistrimit të
shoqerise prane Qendrës Kombëtare te Biznesit dhe do të mbarojë me 31
Dhjetor 2021.

13.3 Llogarite vjetore, inventarët, raportet mbi veprimtaritë e vitit financiar do të
miratohen nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqe rise.

13.4 Miratimi i dokumenteve që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6
(gjashte) muajve qé nga fundi i vitit financiar.

NENI 14
BJLANCI. MBAJTJA E KONTABILITETIT

14.1. Bilanci vjetor i shoqerise duhet të hartohet per t’iu paraqitur organeve
tatimore den në fund te muajit Mars të vitit pasardhes.

14.2. Kontabihiteti mbahet ne gjuhen dhe në monedhén shqiptare. Shoqeria mund
te kete edhe Hogan te vecanta né valute, te cilat do të konvertohen cdo muaj
ne monedhen shqiptare.

14.3 Pas sNyerjes se detyrimeve fiskale ndaj shtetit, fitimi neto mund te perdoret
per zgjerimin e aktivitetit, per rnitjen e kapitalit të shoqerise ose i
shperndahet ortakeve të shoqenise sipas kuotës që ai zoteron.



NENI 15
Fitimi

15.1 Ortakët e Shoqerise kane te drejtën të mbajnë pjesën e fitimit te dekiaruar ne
pasqyrat financiare të shoqerise, në fund të vitit ushtrimor, vetëm nëse:

- Aktivet e shoqerise mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
- Shoqëria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet që bëhen

te kërkueshme brenda 12 muajve ne vazhdim.

NENI 16
Prishja dhe Likuidimi I Shoqerise

16.1 Shoqeria prishet me mbarimin e afatit të percaktuar ne Statut ose para
perfundimit ne rastet e parashikuara me ligj, ose me vendim të Asamblesë se
Pergjithshme të shoqërise.

16.2 Prishja e shoqerise ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në
gjendjen e aftësisë paguese, me perjashtim të rasteve kur është nisur një
procedure falimentimi.

16.3 Per te administruar këtë procedure, Asambleja e Pergjithshme emëron një
ose me shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raporte perfundimtare mbi
gjendjen e aktivit dhe pasivit të shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe
mbi kohën e nevojshme per të përfunduar likuidimin.

16.4. Me perfundimin e procedures së likuidimit, Asambleja vendos mbi bilancin
financiar përfundimtar, mbi punen e kryer nga likuiduesit dhe mbi
përfundimin e procesit të likuidimit.

16.5 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t’i
shperndaje të ardhurat përfundimtare të likuidimit Ortakëve të shoqerise, në
proporcion me kuotat e kapitalit të zotëruara prej tyre.

16.6 Likuidatori/ët njoftojnë Qendren Kombëtare të Biznesit per perfundimin e
procesit të likuidimit duke kërkuar çregjistrimin e shoqerise në perputhje me
parashikimet e ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombëtare të
Regjistrimit”, I ndryshuar.

NENI 17
ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

17.1 Te gjitha mosmarrëveshjet qe mund te lindin në lidhje me interpretimin
dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, do te zgjidhen në mënyre miqesore dhe do të
diskutohen në mënyrë te drejtperdrejte ndërmjet paleve te interesuara.

17.2 Ne rast se nuk arrihet në nje zgjidhje të mosmarrëveshjeve me mirëkuptim,
ato do t’i drejtohen Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.



NENI 18
DISPOZITA PERFUNDIMTARE

18.1 Ky statut është hartuar ne perputhje me:
i) Ligjin Nr.9901, date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite

Tregtare”(i ndryshuar);
ii) Ligjin Nr. 9723, date 03.05.2007 “Per Qendrëri Kombëtare të

Regjistrimit” (1 ndryshuar);

18.2 Per ceshtje që nuk jane shprehur plotesisht ne këtë Statut, shoqëria i
referohet legjislacionit perkates shqiptar në fuqi.

18.3 Ky statut i Shoqerise është hartuar dhe nënshkruar ne 3 kopje, ne gjuhen
shqipe, me vlerë te njëjtë ligj ore secila prej tyre.

ORTAKET E SHOQERISE

“EDG NATURAL GAS” SHPK

Shoqeria “Energy Development Group” sha Shoqeria “Impacto Communications” shpk

Perfaqesuar nga Administrator i saj Perfaqesuar nga Administratori I saj

1. Sokol Meqemeja Znj. Rezarta Bytyçi

-

ACtO COMMUNICATIONS
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TIRAN ALBANIA


