
STATUT 
I SHOQERISE AKSIONARE 
"LAB—OIL ALBANIA" Sh.A. 

Ne këtë statuS: 
- "Ligji" është Ligji N,'. 9901, di. 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite ireglare ' I ndryshuar. 
- "Statuti" është staluti i shoqerise I ciii do të interprerohet se perfshin dhe/ose inkorporon aktin e 
themelimit të shoqerise, organizilnin dhefunksionimin e te cues rregullon. 

Kreu I 
Them elimi, Emri, Obfekti, Kohezgjatja, Selia 

Neni 1 
Emri dhe Themeluesit 

1.2. 	Aksioner i shoqerise është: 

Z. Raf Gashi, shietas shqzptar, lindur me 16.06.1964 në Kosove, mbajtës I leiernjoftimit 
me nr. personal G40616044H, madhor e me zotësi teplolejuridike eper te vepruar. 

Neni2 
Objekti 

2.1. 	Shoqeria do td kryeje aktivitetin e meposhtem: Treglimi me shumice i karburanteve le 
ndryshme, nafles, koks-nafle dhe nenprodukieve te saj si dhe vafrave lubrfikante, le gazit 
te lengthens per ngrohje dhe pajisjeve te lid/aura me to elf. Bier)a, imporlimi, s/si/ia e nafies 
dhe vajrave minerale te paperpunuar, transportimi per ve(e dhe per flogari le te Ire/eve, 
depozitimi, perzierja, Ira)limi, s/al/ia, shperndarja me shumice e karburanleve dhe lendeve 
d)egese ne pergjilhesi, qymyril, gazi4 iubrjflkanteve, produkteve te naftes dhe naftokimike, 
duke perfshire kelu edhe bitunset. Bierja, shia'fa, qeradhenia, ndertimi dhe administrimi i 
impianteve, depozitave dhe adminis/rimi i ndertesave dhe pasunive le paluaftes/sme per 
nevojat e ye/a apo te mete. S/so qeria mund te kryeje veprimfani te Ijera te lid/aura zpo ne 
funksion te obfektit le mesipernL 

Neni 3: 
Kohëzgjalja 

3.1. 	Kohezgjatja e Shoqerise do tejetë epacaktuar/epakuJiziiar. 

Neni 4 
Selia, kontakti 

4.1. 	Selia e Shoqerise ndodhet ne adresën: Rruga Egnantia, Lagjia 3 , Kulia Fly, Kati 13, 
Durres. 

4.2 	Numer Telefoni: 0692021301 

4.3 	Mail; rafgashKJaboil-ks.com  



Kreu II 
Kapilali 

Neni 5 
Kapilali themeltar 

	

5.1. 	Kapitali i regj istruar i shoqerise është 3.500.000 (Ire milionë e peseqind mj/ë) Lekë, I ndarë 
ne 3500 (Irem,jë e peseqind) aksione te zakonshme me vlerë nominale 1.000 (iijë#nijè) Lekë 
secili. 

	

5.2. 	Aksionet e themeluesve ne kapitalin e shoqerise jane në perputhje me kontributin e tyre të 
meposhtem: 
Aksionari themelues 
	

Z RafGashi 
Lioji i kontributit: 
	Para 

Numri I aksioneve: 
	

3500 
Viera e aksioneve: 
	

3.500.000 Lekë 
Viera e kontributit: 
	

3.500.000 Lekë 
Numri i pergjithshem i aksioneve: 

	
3500 

Kapitali I regjistruar: 
	 3.500.000 Leké 

Viera e paguar: 
	

900.000 Lekë 

Neni 6 
Kërkesa per Iëpaguar aksionet 

	

6.1. 	Administratorët mund Vu kerkojnë aksionarëve pagimin e kontributeve të pashlyera në lidhje 
me aksionet e lyre. Njoftimi per pagese mund te parashikoje shlyerjen me këste te 
kontributeve të papaguara. Personi td cilit i drejtohet njoftuini per pagesen e kontributit do td 
jetë peregjes per njoftimet qe I drejtohen atij pavaresisht kalimit te mepasshem te pronësisë 
Se aksioneve me td cilat lidhet njoftimi per pagese. 

	

6.2. 	Zotëruesit e perbashket td nje aksioni do të jenë pergjegjes bashkerisht dhe në menyre 
solidare per shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mesiperm. 

Neni 7 
Liojet dhe kategorile e aksioneve 

	

7.1. 	Aksionet mund tejene te zakonshme ose aksione me përparesi. Aksionet e zakonshme ujapin 
zotëruesve t6 tyre tager per te ushtruar ne asambtenë e pergj ithshme td drejtat e aksionarit dhe 
per td perfituar pjesë td fitimeve dhe td shperndarjes së pasurive të inbetura pas likuidimit, në 
raport me pjesen e kapitalit që aksionet e tyre perfaqesojne. Aksionet me perparësi u japin 
zotëruesve të lyre tagrin qe nga ndarja e dividendëve td vendosur nga asambleja e 
pergjithshme td përfitojne një shumë td caktuar ose një perqindje te caktuar te vlerës nominale 
te aksioneve të lyre, perpara shperndarjes Se fitimeve, në favor te aksionarëve td zakonshëm, 
perparësi ne ndarjen e pasurive të shoqerise, te mbetura pas likuidimit dhe të drejta të tjera te 
percaktuara me ligj apo në statut. 

	

7.2. 	Aksionet, qe japin të njëjtat td drejta, perbejne aksione te Se njëjtës kategori (aksione td 
zakonshme, aksione me përparësi, aksione me td drejta vote dhe aksione pa të drejte vote). 



Neni8 
Regjislri i aksioneve 

	

8.1. 	Shoqeria aksionare mban nje regjister te posacëm, ku regjistrohen te dhënat e zotëruesve td 
aksioneve të shoqerise, Si: emri e mbiemri i aksionarit, apo emri i regjistruar, nëse eshte 
person juridik, viera nominate e aksionit, adresa e banimit apo zyra qendrore e aksionarit dhe 
data e kryerjes së regjistrimit. 

	

8.2. 	Administratorët jane pergjegjes per mbajtjen e regjistrit td aksioneve td shoqerise e detyrohen 
te lejojnO aksesin në informacionet e regjistrit ndaj çdo aksionari apo cdo personi tjeter qO e 
kerkon. Informacioni I regjistrit të aksioneve duhet tO pubtikohet nO faqen e shoqerise nO 
internet. Shoqeria mund td lejoje regjistrimin on-line tO td dhOnave, qO duhen regjistruar sipas 
pikes I td kOtij neni. 

	

8.3. 	Administratori i Shoqerise ngarkohet me detyren e mbajtjes se regjistrit td aksioneve. 

Neni 9 
Menyrat efihimit dhe kalimit të Aksioneve 

	

9.1. 	Aksionet e shoqOrise aksionare dhe tO drejtat, qO rrjedhin prej tyre, mund td fitohen apo 
kalohen nOpermjet: kontributit ne kapitalin e shoqOrise, nO çastin e formimit tO shoqerise; 
shitblerjes; trashegimise; dhurimit; çdo menyre tjeter to parashikuar me tigj. 

	

9.2. 	Aksionet e tO drejtat e fituara si mO sipOr nuk mund td ushtrohen ndaj asnjO personi apo ndaj 
shoqerisO, pOrpara se veprimi to jetO regjistruar nO regjistrin e posaçOm tO aksioneve, qO mban 
shoqeria, ne perputhje me piken 1 tO nenit 119 tO Ligjit 9901. 

NenilO 
Znzwlliiini i Kapitalit Tizemeltar 

10.1. Kapitali i regjistruar I shoqeriso mund tO zmadhohet duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt 
kontributeve td reja. Kur emetohen aksione të reja, kOto aksione iu ofrohen aksionarOve 
ekzistues pOrpara se Vu ofrohen aksionarOve tO tjerO tO rinj, nO pajtim me nenin 174 td Ligjit. 
Aksionet e reja iu ofrohen aksionareve sipas numrit te aksioneve qO zotOrojnO porpara ofertOs. 
Oferta qO iu Whet aksionarOve ekzistues duhet tO pranohet brenda 20 ditesh pas publikimit nO 
QKB. 

10.2. Asainbieja e pergjithshme mund të vendosO që zmadhimi i kapitalit tO kryhet me emetim te 
aksioneve td reja, per Vu nOnshkruar vetOm nga aksionarOt ekzistues. 

10.3. Zmadhimi i kufizuar i kapitalit mund td kiyhet vetOm me miratimin unanim të to gjithe 
aksionarOve. 

10.4. Zmadhimi I kapitalit me aktivet e shoqoriso. Pas miratimit td bilancit te vitit paraardhOs, 
asambleja e pOrgjithshme mund tO vendosO ta zmadhojO kapitalin e regjistruar, duke kaluar në 
kapitalin bazë rezervat e disponueshme dhe fitimet e pashperndara. 

Nenill 
Zvogellmi i kapitalil themeltar 

11.1. Kapitali i regjistruar i shoqOrise mund tO zvogOlohet me vendim tO asambtesO sO pOrgjithshme, 
në perputhje me përcaktimet e pikes 1 te nenit 145 to ligjit 9901. 



11.2. Nëse zvogelimi ndryshon ta drejtat e një kategorie td caktuar aksionesh, vlefshmeria e tij 
kushtëzohet nga pelqimi I aksionarëve p&kates, i ciii duhet td permbushë kërkesat forinale tC 
pikes 3 të nenit 149 td këtij ligji. 

11.3. Zvogelimi i kapitalit realizohet nëpërmjet zvogelimit td vlerës nominale td aksioneve dhe 
anulim aksionesh. 

11.4. Kapitali i regjistruar mund te zvogelohet nen vierat minimale, te parashikuara në Iigj, vetëm 
në rastin kur zvogelimi shoqerohet me nje zmadhim td njekohshëm te kapitalit. 

Kreu III 
Organet e  s/:oqërisë 

Neni 12 

Organet e shoqërise 

12.1. Organet e shoqerise aksionare jane: 

Asambleja e pergjithshme; 
Këshilli I Administrimit 
Administratori/admjnjstratorCt 

Neni 13 

Asambleja e Pergjithshme 

13.1. Asambleja e pergjithshme merr vendime per ceshtjet e meposhtme të shoqerise: 
a) percaktimin e politikave tregtare; 
b) ndryshime tC statutit; 
C) 	emërimin e shkarkimin e anëtarëve te këshillit te administrimit 
d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabel td autorizuar; 
e) miratimin e skemes se shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" e 

te kesaj pike; 
f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe td raporteve te ecurisë Se veprimtarisë; 
g) shpemdarjen e fitimeve vjetore; 
h) zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar; 
i) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre; 

j) ndryshime ne te drejtat, qe iidhen me aksione tC liojeve e kategorive td vecanta; 
k) pei-faqesimin e shoqerise në gjykimet ndaj organeve te administrimit; 
1) 	riorganizimin dhe prishjen e shoqerise; 
m) miratimin e rregullave procedurale të mbiedhjeve të saj; 
n) ceshtje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti. 

13.2. Asambleja e pergj ithshme merr vendime pas shqyrtimit te dokumenteve perkatese, Se bashku 
me raportin e këshiliit të administrimit dhe raportin e ekspertit kontabel td autorizuar. 

13.3. Nëse shoqeria zotërohct nga një aksionar, td drejtat dhe detyrimet e asamblese Se 
pergjithshme ushtrohen nga aksionari I vetëm. Td gjitha vendimet e marra nga aksionari i 
vetëm regjistrohen në një regjister te vendimeve, td dhënat e td cilit nuk mund td ndryshohen 
ose të fshihen. Duhen regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar ne to, vendimet e meposhtme: 
a) miratimi I pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve td ecurisë Se veprimtarisë; 
b) shperndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve; 
C) 	zmadhimi ose zvogelimi I kapitalit; 



ç) 	vendimet per investime; 
d) 	riorganizimi dhe prishja e shoqerise. 
Vendimet e paregjistruara në regjistrimin e vendimeve jane absolutisht td pavlefshme. 
Shoqeria nuk mund Vi kundrejtojë pavlefshmerine te tretit, qe ka fituar të drejta në 
mirebesim, perveç rastit kur shoqeria provon se i treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine apo 
në bazë të rrethanave te qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni per te. 

Neni 14 
Thlrrja e Asamb!esë Se Pergjithshme 

14.1. Asambleja e Pergjithshme thirret nga Administratorët dhe nga anëtaret e Këshillit te 
Administrimit, apo nga aksionaret e percaktuar sipas nenit 139 td te Ligjit 9901. 

14.2. Rastet e thirrjes se mbledhjes së Asamblesë Se Pergjithshme i parashikon Neni 136 i Ligjit. 
14.3. Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim, 

nepermjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik dhe rendi I dites 
u dergohen te gjithe aksionarëve, Jo me vonë se 21 ditë perpara dates Se parashikuar per 
mbledhjen e asamblese. 

Neni 15 
Mbledhjet e Asamblesë së Pergjithshme 

15.1. Asambleja e Pergjithshme merr vendime td vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit te 
parashikuar nga neni 144 i Ligjit. 

15.2. Gjate mbledhjes Se asamblesë se pergjithshme pergatitet Lista e aksionarëve te pranishem dhe 
te perfaqesuesve të tyre, ku shenohen emrat dhe adresat e secilit, Se bashku me numrin e 
aksioneve, numrin e votave, që keto aksione Japin, vlerën nominale te aksioneve, si dhe Ilojin 
apo kategorine e tyre, te zoteruara nga secili pjesëmarrës. Kjo listë u vihet në dispozicion 
aksionarëve dhe perfaqesuesve td tyre dhe nenshkruhet prej tyre. 

15.3. Asambleja e pergjithshme cakton një kryetar. 
15.4. Nese asnje prej Administratoreve nuk dëshiron te caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse 

asnjë prej Administratoreve nuk eshte i pranishem per pesembedhjete minuta duke fihluar nga 
ora e caktuar per fihlimin e mbledhjes, aksionarët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin 
njerin prej tyre si Kryetari te mbledhjes. 

15.5. Administratori ose anëtari i Këshillit te Administrimit pavaresisht se nuk eshtë aksionar, ka të 
drejten e pjesemarrjes si edhe td marrë fjalën në cdo mbledhje te Asamblesë Se Pergjithshme 
dhe ne mbledhjet e veçanta te aksionareve, zotërues td aksioneve td kiasave te ndiyshme. 

Neni 16 
Kuorumi 

16.1. Ne rastin e ceshtjeve, qe vendosen me shumicë te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund 
te marrë vendime te vlefshme, vetëm nese jane te pranishem ose te perfaqesuar aksionarët, që 
zoterojne me shumë se 30 per qind td aksioneve, me te drejte vote. Kur asambleja duhet te 
vendosë per ceshtje, te chat kerkojne shumicë te kualifikuar, sipas nenit 145 td Ligjit 9901, 
asambleja e pergjithshme mund te marrë vendime te vlefshme, vetëm nese aksionarët, qe 
zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te aksioneve me te drejtë vote, apo 
perfaqesuesit e lyre, marrin pjese në votim personalisht ose votojnë me shkrese apo me mjete 

elektronike, sipas parashikimeve to nenit 142 te ktiJ Iigji. 



16.2. Nëse asambleja e pergj ithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses së kuorumit te 
permendur në piken I td ketij neni, asainbieja mblidhet përsëri jo me vone se 30 dite, me të 
njejtin rend dite. 

Neni 17 
Marrja e vendimeve 

17.1. Asambleja e përgjithshme vendos me tri te katertat e votave te zoteruesve te kapitaiit, td 
aksionarëve pjesëmarres, per ndryshimin e statutit, zmadhiinin ose zvogeiimin e kapitalit td 
regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise. 

17.2. Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesëmarrës, per çeshtje 
te tjera td parashikuara në nenin 14 të ketij statuti. 

Neni 18 
Këshilli Administrimil 

18.1. Asambleja e Pergjithshrne cakton tre ose me shume, porjo me shumë se 21, persona fizikë si 
anëtarë te Këshiilit td Administrimit, në pajtim me shkronjen "c", pika 2 te nenit 135 dhe 
piken 2 te nenit 155 të Ligjit. Emërimet do tejene individuale dhe në perputhje me vendimin 
e mbiedhjes Se Asamblesë së Pergj ithshme te marrë me shumicë votash, I ciii, nëse miratohet, 
sjell emërimin e personit te propozuar si anëtar te Këshillit të Administrimit. Anbtaret e 
Këshiliit te Administrimit mund te shkarkohen nga detyra ne çdo kohe nga Asambleja e 
Përgjithshme, pa cenuar te drejtat qe burojnë nga një kontratë pune e lidhur me Shoqerine. 

18.2. Shumica e anëtarëve te Këshillit te Administrimit do W jene te pavarur dhe nuk do te jene 
Administratore, në perputhje me parashikimet e pikes 1 dhe 4 te nenit 155 td Ligjit. 

18.3. Anetaret e Këshillit td Administrimit mund të caktojne një person i ciii deshiron td veprojë ne 
cilësinë e Kryetarit td Këshillit te Administrimit, duke pasur parasysh se emërimi nuk perben 
zmadhim te numrit td anëtarëve, td permendur ne piken I te ketij neni. Anetari I Këshiilit td 
Administrimit I emeruar në kete mënyre do të jete në detyre deri në mbiedhjen vjetore vijuese 
te Asambiesë se Pergjithshrne. 

18.4. Personat e meposhtem emërohen si anëtarë te pare td Këshilhit te Administrimit td Shoqerise 
me një mandat 3 (tre) vjecar. 
- 	Z. Arlind Gas/ti, shtetas shqiptar, mbajtës I numrit personal J00730058D. 

Z. Genc Maw), shietas shqiptar, mbajtës I numrit personal F90507146L 
Z Ervin Gjokui'aj, shtetas shqiptar, mbajtës i nwnrit personal H70517127G. 

Neni 19 
Kompelencat e Këshihit teAdministrimit dhe Komiteteve te tij 

19.1. KëshiIii i Administrimit udhëzon Administratorët ne iidhje me zbatimin e poiitikave tregtare 
dhe kontroilon perputhshmerine e tyre me ligjin dhe Statutin. Detynat e mbikeqyrjes së 
Keshillit te Administrimit, sipas shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "e", "F', "g", dhe "I" 
te pikes I dhe pikes 2 të nenit 154 te Ligjit, nuk mund t'iu delegohen Administratoreve. 

19.2. Zhviilimi I mbiedhjeve të keshillit te administnimit regjistrohet ne nje procesverbal, i ciii 
nenshkruhet nga kryetari. Procesverbaii permban vendin dhe datën e takimit, emrat e 
pjesëmarrësve, rendin e dites, nje pershkrim per ceshtjet e diskutuara e vendimet e marra. 
Parregulisite per mbajtjen e procesverbaiit nuk kane si pasojë pavlefshmerine e vendimeve t 
marra. Secili anetar ka W drcjtC tO marre nje kopje te procesverbalit. 



19.3 	Këshilli i administrimit mund të krijojë komitete td posaçme, td perbëra nga anëtarët e vet, per 
të pergatitur mbledhjet apo vendimet ose per të mbikeqyrur venien ne zbatim të vendimeve të 
keshillit, sidomos ato të lidhura me veprimtarine e administratoreve, shperblimin e tyre dhe 
auditimin e librave e të regjistrimeve kontabël. Secili komitet duhet te perbehet në shumicen e 
vet nga anetare të pavarur, që nuk jane administratorë. 

Neni2O 
Mbledhjet e Këshihit íë Administrimit 

20.1. Mbledhjet e Këshiflit të Administrimit do te mbahen td pakten dy here ne vit sipas nevojave td 
aktivitetit tregtar te Shoqerise, derisa Asambieja e Pergjithshme të vendosë me shumicë të 
zakonshme votash mbi shpeshtesine e mbiedhjeve te Keshillit të Administrimit. 

20.2. Vendimet e Këshillit të Administrimit merren me kuorumin e përcaktuar ne nenin 162 td 
Ligjit. Anëtarët e Këshillit td Administrimit mund td marrin pjesë në mbledhje nepermjet 
mjeteve eiektronike të komunikimit perfshire komunikimin video dhe audio konferencë. Ata 
mund të marrin pjesë ne votime duke perdorur numrin PIN të leshuar cdo anëtari ne 
momentin e emërimit. 

20.3. Anëtarët e Këshillit te Administrimit emCrojnë njerin prej tyre si Kryetar të mbiedhjes, i ciii 
mund td shkarkohet ne çdo kohë nga kjo detyre. Administratori nuk mund te emërohet si 
Kryetar i Këshiilit të Administrimit. Kryetari do të drejtojë çdo takim te Këshillit te 
Administrimit në te cilin ai ështC i pranishem. Ne rast se Kryetari nuk deshiron te drejtoje 
mbiedhjen apo nuk eshte i pranishem brenda pesë minutave nga orari i caktuar per mbiedhjen, 
anëtarët e Këshiilit td Administrimit mund të emerojne njerin prej tyre si Kryetar td 
mbledhjes. 

20.4. çeshtjet e rendit td dites vendosen me shumicën e votave te pjesemarrësve. Nd rast numri td 
barabartë votash, vota e Kryetarit do td jetë vendimtare. 

20.5. Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e anëtareve të Këshillit td Administrimit, ose komitetet 
e anëtarëve td Këshillit td Administrimit, ose nga persona td cilët veprojne Si anëtarë te 
Këshillit td Administrimit, pavarësisht nese bëhet e ditur me pas se emërimi i anëtarit të 
Këshilhit të Administrimit ka pasur mangesi ose keta anetarë jane skualifikuar nga mbajtja e 
kesaj detyre, ose nuk kishin te drejtë te votonin, do te konsiderohen te viefshme njëlloj sikur 
këta persona td ishin emëruar rreguilisht dhe td ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si anëtarë 
te Këshillit te Administrimit dhe të kishin te drejtë te votonin në mbledhje. 

20.6. Vendimi me shkrim I nenshkruar nga te gjithe anëtarët e Këshillit te Administrimit që kane te 
drejtë te njoftohen per mbiedhjen e Këshillit td Administrimit ose te komitetit te anetareve të 
Keshillit të Administrimit do te konsiderohet si i vlefshem dhe i efektshëm njëlloj site ishte 
miratuar ne mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose ne komitetin e anëtarëve te Keshillit tC 
Administrimit, të thirrur dhe mbledhur rreguliisht. 

Neni 21 
Procesverbali i Mbledhjes se anëtarëve Éë Këshihit tJAdminisiuinzit 

21.1. Anëtarët e Këshillit te Administrimit do te mundesojne mbajtjen e procesverbaleve të 
mbledhjeve ne libra te posacem per: 
1. te gjithe emërimet e kryera nga anetaret e KeshiHit te Administrimit; dhe 
2. te gjithe mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, mbledhjet e zoteruesve se 

aksioneve te kiasave të ndryshme, dhe mbledhjet e Këshillit te Administrimit dhe 



komiteteve te Këshillit td Administrimit, perfshire edhe emrat e anëtareve td Këshillit 
të Administrimit te pranishem në kto mbledhje. 

Neni 22 
Shkarkimi i anëtarëve AN Këshihit tëAdministrimi( 

22.1. Detyra e antarit te Këshiilit te Administrimit perfundon ne rast Se: 
1. 	personi nuk është me anëtar I Keshillit të Administrimit në bazë të dispozitave te 

Ligjit perfshire nenin 157 dhe piken 7 te nenit 158. 
3. personi yuan ose mund të vuajë nga crregullime mendore; 
4. personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose 
5. ka munguar per me shumë se gjashte muaj radhazi pa lejen e anëtarëve to, tjerë të 

Këshilhit të Administrimit në mbiedhjet e ketij këshilli te mbajtura gjate kësaj 
periudhe dhe Keshilli i Administrimit vendos ta shkarkojë nga detyra. 

Neni 23 
Administratorët 

23.1. Këshilli i Administrimit zgjedh nje ose me shumë persona fizikë si Administratore dhe 
perfaqesues të Shoqerise per nje periudhe trevjeçare, në pajtim me nenin 158 te Ligjit. 
Emërimet do të jene individuale dhe sipas nje vendimi td Këshillit td Administrimit, i ciii, 
nëse miratohet, sjeli emërimin e personit te propozuar si Administrator. Administratoret mund 
te shkarkohen ne cdo kohë nga detyra, pa cënuar të drejtat qe burojnë nga një kontrate pune e 
lidhur me shoqerine. 

23.2. Këshilli i administrimit emeron nje ose me shume persona fizike si administratorë te 
shoqerise, I ciii nuk mund td jete me i gjate se 3 vjet. Administratoret e shoq&ise mund td 
rizgjidhen. Anëtarët e Këshillit td Administrimit mund të caktohen si Administratore per sa 
kohë që shumica e anetareve të Këshiilit td Administrimit perbehet nga persona te pavarur që 
nuk ushtrojnë kompetenca administrimi. 

23.3. Personat e meposhtem caktohen si Administratorë te Shoqerise me afat emërimi 3 vjecar: 
- 	Z Rajf Gashi, shtetas shqiptar, lindur me 16.06.1964 në Kosove, mbajtës I 

leternjoftuinll me nr. personal G40616044H, madhor e me zotësi te plote juridike e 
per të vepruar 

23.4. Poiitikat tregtare to Shoqerise do të administrohen dhe Shoqeria do të perfaqesohet nga 
Administratorët te diet mund td ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në perputhje me 
parashikimet nenit 158 te Ligjit. Detyrat e Këshiliit te Administrimit, ne perputhje me 
parashikimet e shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", 'e', 'T', "g" dhe "I" te pikes 1 te nenit 
154 nuk mund t'iu deiegohen Administratorëve. 

23.5. Ndryshimet e statutit nga Asambieja e Përgjithshme dhe te udhezimeve td Këshillit te 
Administrimit nuk do te shfuqizojne akte te meparshme td Administratoreve, td chat do te 
ishin te vlefshme nëse ndryshimi nuk do te ishte kryer ose udhëzimi nuk do te ishte dhënë. 

Neni 24 
Shkarkimi i Administratorëve 

24.1. Detyra e Administratorit perfundon ne rast se: 



I . 	personi nuk është me Administrator në baze te dispozitave t6 Ligjit perfshire 
shkarkimin nga Asambleja e Pergjithshme në pajtim me piken 2 td nenit 167, dhe 
shkronjën "C" td pikes 2 td nenit 135 td Ligjit; 

2. personi yuan ose mund te vuajë nga çrregullime mendore; 
3. ne rast vdekje 
4. personijep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose 

Kreu IV 
Ekspertët, Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve ne Kapitalin Theme/tar 

Neni 25 
Ekpertët Kontabël fë Autorizuar 

25.1. Me propozim te: Këshillit td Administrimit, Asambleja e Pergjithshme me vendim td 
zakonshem emëron njC ose me shume persona fizikë ose nje shoqeri auditimi si eksperte 
kontabël te autorizuar të pavarur te shoqerise per nje periudhe nga I (nje) deri ne 3 (tre) vjet 
me radhe, sipas permbajtjes se vendimit. Ekspertët mund te shkarkohen mbi bazen e nje 
vendimi te marre me shumice të zakonshme nga Asambleja e Pergjithshme. 

25.2. Ekspertet e pare kontabël te shoqerise te emeruar per nje mandat 1 (nje) vjecar caktohen: 

-  Alfin Sulejmani, shtetas shqiptar, I lindur me 26.02.1981 ne Durrës, mbajtës i 
pasaportes me numër personal 110226158 U dhe licenses Nr 345 leshuar me date 
16.01.2015. 

Neni26 
Dividendëi 

26.1. Ne perputhje me dispozitat e Ligjit, shoqeria me shumn ice te zakonshme td votave Se 
Asamblesë se Pergjithshme mund të deklarojë dividendët në perputhje me të drejtat perkatese 
U! aksionarëve. 

26.2. Me peijashtim td rasteve kur parashikohet ndryshe nga td drejtat që When me aksionet, te 
gjithe dividendët dekiarohen dhe paguhen ne përputhje me shumat e paguara per aksionet per 
W diet paguhet dividendi. Td gjithe dividendët pjesëtohen dhe paguhen ne perpjesetim te 
drejte me shumat e paguara per aksionet, pjeses ose pjeseve te periudhes per td cilën paguhet 
dividendi; ne rast se aksioni emetohet me kushtin e perfitimit te dividendit nga nje date e 
caktuar, dividendi do td paguhet ne perputhje me këtë kusht. 

26.3. Asnjë dividend ose pagesë në para që Whet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt 
shoqerise nese nje gje e tillë nuk parashikohet ne te drejtat e aksionit. 

26.4. cdo dividend qe nuk eshte kerkuar të paguhet brenda dymbedhjetë vjeteve nga data e 
maturimit, ne rast se vendoset nga Asambleja e Pergjithshme, do td përfitohet nga shoqeria e 
cila nuk do te jetë me e detyruar që ta paguajë ate. 

Neni 27 
Kailmi i Fitimeve në Kapitalin Theme/tar 

27.1. Administratoret, pas vendimit te marrë nga Asambleja e Pergjithshme me shumicë te 
kualifikuar votash sipas kuorumit te përcaktuar nga neni 145 i Ligjit, mund të vendosë te 
kalojë nè kapitalin themeJtar te ShoqftisO fitimet e pashpdrndara te cilat nuk do te përdoren 




