
STATUTE DHE AKTI I THEMELIMIT TE SHOQERESt TREGTARE

Blue Nile SHPK

Ne ketC statut:
- Ligji eshte Ligji Nr. 9901, date 14.04.2008 Per TregtarCt dhe Shoqerite Tregtare
- “Statuti” eshte statuti I shoqërisë;

Kreu I

Themelimi, emri, Objekti, Kohëzjatja, Selia

Neni 1

Data e themelimit, Ernri, Objekti. Kohëzgjatja, Selia

1. Sot me date 13 .O iA ne themeluesit kerni krijuar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me
emrin Blue Nile SHPK

2. Themetuesit jane;

Eslam Abdelbasel Abdelfattah Hammada, rnashkull, me profesion stomatolog, I
datelindjes 11.01.1987, shtetas Egjiptian. I paj isur me dokument identifikimi A28689725,
leshuar ne Republiken Arabe te Egjiptit.

Norhan Mostafa Heliny Mohammed Aly Nassar, femer, me profesion stornatologe, e
datelindjes 01.10.1989, shtetase Egjiptjane, e pajisur me dokument identifikimi,
A04149553 eshuar ne Republiken Arabe te Egjiptit.

Neni 2

Objekti

Shoqeria Blue Nile SHPK do të kryeje aktivitetin e meposhtem:

Sherbine ne fushen e stomatologjise. kilnike denture, perkujdesje per lekuren. Import —Eksport.
iregti me shurnice dhe pakice te artikujve te ndryshern industrial, ushqimore, pajisjeve te
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telekomunikacionit dhe informatike, turizem dhe te gjithe sherbirnet, agjensi udherimi transport
kombetar dhe nderkombetar i pasagjereve. I malirave. sherbime aviacioni, aparatura dhe
rnateriale mj ekesore, materiale dentare,depo farmaceutike, sherbim e tregtim materiale ndertirni,
ndertirne objekte industriale dhe banimi shumekateshe, shitje blerje pasuri te luajtshme dhe te
paluajtshrne, bleije shoqeri apo pjese kuotash apo aksione te tyre, sherbime nderrnjetesimi etj.
Veprimtari ne fushen e ndertirnit si dhe çdo aktivitet tjeter I lejuar nga 1egistacioni shqiptar qe ‘

sherben objeklivit te shoqerise.

Neni 3

Kohëziatja

Kohezgjatja e shoqerise do 10 jete pa afat.

Neni 4

Selia

1. Selia e shoqOrisO eshte ne Tirane,Rruga Kole Komsi, objekt te zona kadastrale 8190,
nrpasurie 11/917

Kreu II

KAPITALI

Neni 5

Kapitali themeltar

1.Kapitali themeltar fillestar I shoqOrise eshtO 100 000 IekO I ndare ne 2 kuota.

PjesOrnarrja e themeluesve nO kapitalin e shoqOrisO OshlO nO pOrputhje me kontributin e Iij tO
mOposhtem

Eslam Abdeihaset Abdelfattah Hamniada zoterues 11 kuote =50% =50 000 lek
1 kuote 5O°/o =50 000 lek

Norhan Mostafa Helmy Mohammed Aly Nassar zoterues 1 kuote =50°/o =50 000 lek
i 1 kuote =50°/c =50 000 lek



Kontributi i ortakëve mund të jere në para ose në natyrë (pasuri te paluajtshrne/të luajtshme apo
të drejta).

Neni 6

Zmadhirni dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i shoqerise mund te zrnadhohet nëpërrnjet nenshkrimeve të pjesëve te kapitalit themeltar
per kontributet në para dhe me anë té kontributeve nC natyrC, nëpCrrnjet emCrimit nga gjykata
kompetente e nje eksperti tC autorizuar per këto kontribute sipas kerkesCs së administratorit.
Ne asnjC rast shumica nuk mund të delyrojë një ortak per te rritur angazhimin e tij në kapitalin
therneltar të shoqërisë.
ZvogClimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendirne ne të njCjtat kushte qC
kerkohen per ndryshimin e statutit.
Ne te gjitha rastet zvogëlirni I prek ortaket në tC njëjtCn masë ndaj pjesCve të kapitalit që
perfaqesojnë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

KtLotat e kapitalit të nje shoqërie me pCrgjegjesi te kufizuar e tC drejtat qC rrjedhin prej tyre
imind te fitohen apo kalohen nëpCrrnjet:

a) kontributit nC kapitalin themeltar;
b) shitbleijes
c) trashegimisë;
d) dhurimit;
e) çdo menyrë tjetCr tC parashikuar me iigj.

PjesCt e kapitalit therneltarjanë lirisht të transferueshme nderrnjet ortakëve, per sa nuk
parashikohet ndryshe tie statut.

Pjesët e kapitalit therneltarjane lirisht te transferueshme me nitge trashegimie.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Pôkaie/ )z&ccui



Neni 8

Organi Vendimmarrës

Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve eshtë organi i vetem vendirnmarrës i shoqerisë.

Asambleja e Pergjithsbrne e Ortakëve është organi i vetCm vendimrnarrës i shoqerisë që miraton
çdo ndryshim tC statutit sipas modaliteteve tC përcaktuara në ligj.

Asambleja e pCrgjithshrne e ortakëve Cs[itë pergjegjëse per inarrjen e vendimeve per shoqCrine
pCi ceshtjet e rneposhtrne:

a) percaktirnin e politikave tregtare tO shoqOrisO;
b) ndryshimin e statutit;
c) emCrimin e shkarkirnin e administratorOve;
ç) emCrimin e shkarkimin e Iikujduesve dhe tO eksperteve kontabOl tO autorizuar;
d) pOrcaktimin e shpOrblimeve per personat e pOnnendtir tie shkronjat “c” dhe “ç” tO kesaj
pike;
dh) rnbikqyrjen e zbatimit tO politikave treglare nga administratorOt, pOrfshirO pOrgatitjen e
pasqyrave financiare vjetore dhe tO raporteve tO ecurisO sO veprimtarisO;
e)miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe tO raporteve tO ecurisO sO veprirntarisO;
C) zmadhirnin dhe zvogOlimin e kapitalit;
f) pjesOtimin e kuotave dhe anullimin e tyre;
g) pOrfaqOsimin e shoqOrisO nO gjykatO dhe nO procedimet e tjera ndaj administratorOve;
gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqCrisO;
ii) miratimin e rreguilave proçeduriale tO mbledhjeve te asamblesC;
i) cOshtje tO tjera tO parashikuara nga hgji apo statute.

Ortaku mund tO perfaqOsohet nO asamblene e pOrgjithshrne. nebazO to njO autorizirni nga njO
ortak tjetOr apo nga njO person i tretC.
Administratori i shoqOrisO nuk mund tO veprojO si pOrfaqOsues i ortakeve nO asamblene e
pOrgj ithshme.
Autorizirni mund tO jepet vetOm pOr njO mbledhje to asamblesO sO pOrgjithshme, e cila pOrfshin
edhe mbledhjet vijuese me tO njOjtin rend due.

Neni 9

Mënyra e thirrjes se mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme

Asambleja e pergjithshme thirret nOpOrmjet njO njoftimi me shkresO ose, nOse parashikohet nga
statute, me njoftim nOpOrrnjet postOs elektronike. Njoftimi me shkresC apo me mesazh elektronik
duhet tO pCrrnbajO vendin, datOn, orOn e mbledhjes dhe rendin e ditOs e t’u dOrgohet tO gjithO
ortakOve, jo me vonC se 7 ditO pOrpara dates sO parashikuar pOr mbledhjen e asarnblesO.
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Kur asambleja e pergjithshme nuk ështe thimir sipas pikes i Éë kCtij neni, ajo mund EC mare
vendime tC vlefshme vetëm nëse të gjithe ortakCt jane dakort. per të mare vendime, pavarësishl
parregulisi SC.

Neni 10

Kuorumi

NC rastin e marrjes se vendimeve, qC kerkojne njC shumieC tC zakonshme, asambleja e
pCrgjithshme mund tC mane vendime të vlefshme vetCm nCse marrin pjesC ortaket me tO drejtC
vote, qO zotCrojnC me shurne se 30 % tO kuotave.
NO rastin kur asambleja e pOrgjithshme duhet te vendose per çCshtje, tO cilat kOrkojne shumice to
kualifikuar sipas nenit 87 tO ligjit “POr tregtarOt dhe Shoqerite Tregtare “, ajo mund te mane
vendime tO vlefshrne vetem, nOse ortakOt qO zotOrojnO me shumO sO gjysmOn e numrit total tC
votive, jane t pranishëm personalisht, votojnO me shkrese, apo mjete elektronike, sipas
parashikimeve tO pikes 3 te nenit 88 tO kOtij ligji.
NOse asambleja e pOrgjithshme nuk mund te mblidhet pOt shkak tO mungesOs sO kuorumit tO
permendur mO lad, asambleja mblidhet pOrsOri jo me vone se 30 duO, me te njejtin rend dite.

Neni 11

Marria e vendirneve

Asambleja e pOrgjithshrne vendos me tn tO katertat e votive tO zoteruesve të kapitalit, te ortakOve
pjesemarres,per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar,
shpCrndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqOrisO.
Asambleja e pergjithshme vendos me shumicOn e votive tO ortakOve pjesCmarrOs, per cOshtje to
tjera Si

a) percaktimi i politikave tregtare te shoqCrisO;
b) emOrimin dhe shkarkimin e administratorOve;
c) emOrimin e shkarkimin e likujduesve dhe tO ekspertOve kontabel te autorizuar;
d) pOrcaktimin e shpOrblimeve;
ej rnbikqyrjen e zbalirnit te politikave tregiare nga adminisiratorot, perfshirO pOrgatitjen e

pasqyrave financiare vjetore dhe tO raporteve tO ecurise sO veprimtarisC;
f) perfaqOsimin e shoqOrise ne gjykatO dbe nO procedimet e tjera ndaj administratoreve:
g) miratimin e rregullave proceduriale tO mbledhjeve tO asamblesO;

çdo ndryshim Statute duhet tO depozitohet pranO QKR pOr te pasqyruar ndryshirnet nO
skedOn e shoqOrise.
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Neni 12

Perjashtimi nga e drejta e votes

Ortaku nuk mund tO ushirojO tO drejtOn e votOs nOse asarnbleja e pergjiilhshme merr vendirn per:
a) vierOsimin e veprimtarisO sO tij;

b) shuarjen e ndonjO detyrimi nO ngarkim tO tij;
c) ngritjen e njO padie ndaj tij nga shoqeria;
d) dhOnien ose jot ë pOrfitimeve tO reja;

Kur ortaku pOrfaqOsohet nga njO pOrfaqOsues I autorizuar, I autorizuari vierosohet tO jetO nO tO
njOjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, tO cilin pOrfaqOson.

Neni 13

Administrimi

1. Asambleja e pOrgjithshme emOron njO ose me shumO persona fizikO si administrator to
shoqerisO, Afati i emOrimit, OshtO 5 vjet, me tO drejtO ripOrtOritje. ErnOrimi i administratorOve
prodhon efekte pas regjistrimit nO QendrOn KombOtare tO Regjistrirnit.
2. AdministratorOt e njO shoqOrie treglare mOmO. sipas pOrcaktimit to nenit 207 tO kOtij Iigji, nuk
mund to emOrohen si administrator tO njO shoqOrie tO kontrolluar e anasjelltas. çdo enOrim i bore
nO kundOshtim me kOto dispozita OshtO I pavlefshOm.
3. Personat e mOposhtOm caktohen si AdministralorO tO parO tO shoqOrise den ne emOrirnin e lyre
nga rnbledhja e parC e AsamblesO sO POrgjithshme.

TO dhOnat e identifikimit: dhe specimenOt e nOnshkrirnit:
(mbiemrat, emrat, ):

Norhan Mostafa Helniy Mohammed Aly Nassar
Mohanwd Fathy Hassan Hassan

Neni 14

Kompetencat e Administratorëve

AdministratorOt kane to drejtO e detyrohen tO:

a) kryejnO tO gjitha veprirnet e administrimit tO veprimtanisO treglare tO shoqOrisO, duke
zbatuar politikat tregtare, to vendosura nga asambleja e pOrgjithshme;
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b) perfaqCsojne shoqCrinë tregtare;
c) kujdesen per rnbajtjen e sakte e tC rregullt të dokurnenteve dhe të librave kontabel tC

shoqCrise;
d) përgatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e

ecurisë së veprimtarisë dhe, se bashku me propozimet per shpërndarjen e fitimeve, i
paraqesin këto dokurnente përpara asamblesC së për ithshrne per miratim;

e) krijojnC njC system paralajrnërimi nC kohën e duhur per rrethanat, qe kërcenojne
mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise:

f) kryejne regjistrimet dhe dergojnë te dhenat e detyrueshme tC shoqérise, sic
parashikohet në ligjin per Qendren Komhëtare të Regjistrimit;

g) raporiojne pCrpara asamblesese pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave
treglare dhe me realizimin e veprimeve të posaçrne me rëndesi tC veçantë per
veprimtarinC e shoqCrisë tregtare;

h) kryejnC detyra të tjera të pCrcaktuara në Iigj dhe në statut.

Administratoret Jane të detyruar te thCrrasin Asamblene e Pergjithshme nC rastet kur:

-sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndënujetme financiare, rezuiton ose ekziston
rreziku qe aktivet e shoqërisë nuk i rnbulojne detyrirnet e kerkueshme brenda 3 muajve nC
vazhdim.
- shoqeria propozon te shesC apo te disponoje në mënyrë tjetër aktive, tC cilat kane një
vlere me tC Iarte se 5 % tC aseteve te shoqCrise, që rezulton né pasqyrat e fundit fmanciare
te çertifikuara.
-shoqeria brenda 2 viteve te para pas regjistrimit IC saj, propozon te blejC nga nje orlak
pasuri, qC kane vlerC me te larte se 5 % te aseteve te shoqCrisC, që rezulton ne pasqyral e
fundit financiare te çertifikuara.
Nese asambleja e pCrgjithshine emëron me shurnC se njeadministrator ata e
admini strojne bashkCri sht shoqCrinC.
Asambleja e pCrgjithshme mund te shkarkoje administratorin nC çdo kohC me shumice tC
zakonshme.Paditë qe lidhen me shpCrblimin e administratorit, ne bazC te marredhenieve
kontraktore me shoqerine, rregullohen sipas dispozitave ligjore ne fliqi.

Neni 15

Përpjejësitë e Adininistratorit

1. Administratori Cshte pCrgjegjCs individualisht, ndaj shoqerisC ose ndaj te tretCve, per
shkelje te Iigjeve, per shkelje te stalutit. apo per faje te kryera giate administrimit IC
shoqCrisC.

a



Neni 16

Viti Financiar

Viii financiar i shoqerisC fihlon me i Janar dhe pCrfundon me 31 Dhjetor.PCrjashtimisht, viti i
parC financiar fillon nga data e reistrimit tC shoqCrisC nC QendrCn KombCtare tCBiznesit dhe
mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17

Ekspertët

Eksperti ka per detyre qC tC klontrolLpje tC gjithC dokumentaciortin kontabCL IC veprimtarisC
ekonomiko tregtare te shoqCrisC, aIC gjilhevjetor dhe ate nC Iidhje me koniroliei periodike te

ushtruara prej tij per rastet kur ai eshtC ngarkuar dhe ka kryer nje gje tC tillCi ngarkuar nga ana e
ortakCve.

NC pCrfundim te kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per
nxjerrjen e rezultatit tC bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike tC
tLshtruara, te cilat eshtCi detyruar qC t’ia paraqesC e dorCzoje nC kohCortakCve per t’i shqyrtuare
miratuar mbi bazCn e IC drejtCs vendimore qe ka.

Kreu V

Prishia — rioruanizimi I shogërisë

Neni 18

Prishja dhe likujilimi

Shperndarja ose prishja e shoqCrisC mund te behet nC çdo kohe:
a) kur mbaron kohCzgjatja e parashikuar tie themelimin e saj;
b) me vendirn te Asamblese sC PCrithshme te Ortakëve;
c) me hapjen e procedurave te falimentimit;
d) nCse nuk ka kryer veprimtari iregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njofiuar pezuflimi i

veprimtarisC ne pCrputhje me piken 3 te nenit 43 te Iigjit nr. 9723, date 3.5.2007 Per
Qendren Kombetare te Regjistrimit”;

e) me vendim te gjykatCs:



Pasojat e marreveshjeve të pamiratuara nga asambieja qC i sjellin dëm shoqërise, i ngarkohen
administratorit dhe ortakut qC ka berC marreveshjen, per te përballuar nC mCnyrC individuale ose
solidarisht sipas rastit pasojat pCrkatCse.
PCrveç sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme tC detyrimit tC besnikesrise, sipas
neneve 14,15.17 e 18 të ligjit “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” administrator detyrohet:

a) te kryeje detyrat e tij te pCrcaktuara nC ligj dhe ne statut ne mirehesim e nC interesin me tC
mire te shoqerisC ne teresi. duke i kushtuar vCmendje te veçantC ndikimit IC veprimtarisC
se shoqCrisC nC mjedis;

b) tC ushtroje kompetencat qC I njihen nC igj dhe ne statul velëm per arritjen e qCllimeve te
pCrcaktuara nC keto dispozita;

c) tC vlerCsojC me pergjegjesi çCshtjet, per tC chat merret vendim;
d) te parandalojC dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshCm, te interesave

personale me ata te shoqerise;
e) tC ushtroje detyrat e tij me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshCm.

2. Administratori, gjate kryerjes se detyrave te tij, pergjigjet ndaj shoqerise per çdo veprim ose
mosveprim, qe lidhet nC mCnyrC të arsyeshine me qellimet e shoqerise tregtare, me perjashtim te
rasteve kur, tie haze IC hetimit dhe vierCsimit te informacioneve pCrkatese, veprimi ose
mosveprimi eshte kryer tie mirebesim.
3. NCse administrator vepron ne kundeshtim me detyrat dhe shkel standartet professionale. sipas
pikave I e 2 tC kCtij neni. eshtei detyruar t’i demshperbleje shoqerise demet, qe rrjedhin nga
kryeija e shkeljes, si dhe Cl kaloje çdo fitim personal qC ata apo personal e lidhur me ta kane
realizuar nga kCto veprime te parregulita. Administratori ka barren e proves per tC vCrtetuar
kryerjen e detyrave tC tyre ne mCnyrC të rregullt e sipas standarteve te kerkuara.Kur shkelja eshte
kryer nga me shume se njC administrator, ala pergjigjen ndaj shoqerise tie mCnyre solidare.

4. Ne mCnyrC te veçantC, por pa u kuuizuar ne to. administrator eshtC I detyruar t’i
demshpCrbleje shoqerise dCinet e shkaktuara, nCse, nC kundeshtim me dispozitat e ligjit
“Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”, kryen veprimet e meposhtrne:

a) u kihehen ortakeve kontributet:
b) u paguhen ortakCve interesa apo dividendC;
c) u shperndahen aktivet shoqerisC;
d) lejon qe shoqCria te vazhdoje veprimtarine tregtare, kur ne bazC tC gjendjes financiare,

duhej te parashikohej qe shoqCria nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer
detyrimet;

e) jep kredi
Perveç padise per shlyerjen e demit qC I ngarkohet personalisht administratorit, ortaket
individualisht ose sC hashku, kane te drejte te ngrenC padi penale kunder administratorit.

Paditesil kane IC drejte IC ndjekin ne rrugC ligjore shlyerjen e plote te dernit qe i eshte shkaktuar
shoqerise, perfshire edhe demshpCrblimin financiar, nCse eshte e nevojshme.Asnje vendim i
asamblese nuk mund IC ndaloje ngritjen e kerkese padise kunder administratorit per gabimel e
kryera prej tij gjate ushtrimit te detyrCs.

Kreu IV

Viti financiar- ekspertët



NC kCtC rast OrtakCt marrin vendim me shkrim nC tC cilin parashikojnC mCnyrCn e likujdimit tC
shoqCrIsC, duke caktuar I apo disa likuidatorC dhe shenuar nO çdo document IC nxjerrC prej tij
emrin e likuidatorit dhe ernCrtesOn shtese” shoqOri nO likujdim e sipOr”.

Prishja e shoqOrive tregtare ka si pasojO hapjen e procedurave 10 [ikujdimit nO gjendjen e aftesise
paguese, me pCrjashtim tO rasteve kur eshtO nisur njC procedure falimentimi.
Likuidimi kryhet nga likujduesit e emOruar nga OrtakCt.
NOse OrtakOt nuk marrin njO vendim pOr emOrirnin e likujduesve, brenda 30 ditOve pas prishjes,
çdo person i interesuar mund t’i drejtohet gjykatOs, per tO caktuar njC likujdues.

f’4eni 19

Riorganizimi i shogOrisC bashkimi-ndarja

ShoqOria mund tO ndahet, baslikohet sipas Vendimit tO Mbledhjes sO AsamblesO sO POrgjithshme
tO Ortakeve, nO pOrputhje me dispozitat Iigjore tO parashikuara nO PjesOn IX 10 ligjit nr.9901 date
14.042012 “Per TregtarCt dhe ShoqOritO Tregtare”.

Neni 20

Baza Lijore

ShoqOria do tO zhvillojO aktivitetin e tsaj nO pCrputhje to plotO me kCtC statut dhe dispozitat e
legjislacionit shqiptar.

POr sa nuk parashikohet nO kOtO stalul, do të zbatohen dispozilat e Iigjit “Per TregtarCt dhe
ShoqOritO Tregtare Kodit Civil dhe çfarOdo ligji tjetCr specific nO RepublikOn e ShqipOrisO.

Neni 21

Mo sm a rrevesh jet

Per mosmarrOveshjet qO mund to lindin nO lidhje me zbatimin apo interpretimin e kOtij statute, si
dhe per çdo mosmarrCveshje qO mund 10 linde midis SgoqOrisO dhe to tretOve, do tO jetO
koinpetente Gjykata Shqiptare.

ORTAKET

E SHOQERISE ME PERGJEGJtSI TE KUFIZUAR

Blue Nile SHPK



Eslam Abdelbaset Abdelfattah Hammada

Norhan Mostafa Helmy Mohammed Aly Nassar


