
STATUTI I SHOQERISE
“Synthese.Studio “ shpk

Neni I
Einri, Forma

Shoqeria do te kete emrin “Synthese.Studio” dhe forme ligjore: “Shoqeri me pergjegjesi të
kufizuar” (me poshte e quajtur “Shoqeria”).

Neni2
Selia

Shoqeria e ka seline ne adresë: Asim Vokslii Nj. 9 SekI h2 Tirane, 1016

Neni 3
Objekti i vepri,ntarise

Objekti I veprimtarise se shoqerise do tëjetë:
Studio Projektimi, Mbikqyrje dhe Kolaudimi si dhe ofrimi 1 sherbimeve dhe konsulencave
profesionale lidhur me fushat perkatese.Projektime dhe zbatime te ndertime civile, industriale,
turistike, bujqesore. Projektime dhe zbatime interieresh.Studime, planifikime, vieresime dhe
projektime dhe zbatime urbanistike Projektime dhe zbatime peisazhi dhe sistemimi. Studime dhe
projektime dhe zbatime produktesh; Studirne, projektime , dizenjime dhe zbatime per
market.Studime , projektime dhe zbatime te inxhinierise se ndertimit, inxhinierise elektrike dhe
inxhinierise hidromekanike.Projektime konstruktive dhe supervizim punimesh Studime e
projektime dhe zbatime hidrogjeologjike dhe gjeologjike: Projektim dhe zbatime fotogrametrik,
hartografik, topografik; Studime fizibiliteti;Projektime dhe zbatime rrugesh, urash, porte
turistike;Projektime dhe zbatime linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise
elektrike, projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitje, kullimi, impiante vaditese, diga, etj;
Restaurime dhe konsulenca per sherbimet e me siperme; Tregetim malirash brenda dhe jashte
vendit; Per te realizuar objektin dhe qellimin e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo 2
lloj aktiviteti tjeter te lejuar nga ligji vetem ose ne bashkepunim me pale te treta nepermjet
nenkontraktimit, qofte ky aktivitet tregtar, juridik, financiar, promocional, etj qe e viereson te
dobishme

Neni 4
Kohezgiatia

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj pa afat.

Neni 5
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar I nënshkruar dhe I shlyer i shoqerise është 100 lekë, I ndarë ne nje kuote, e cila
zotërohet si me poshte:

Gjergji Dushniku, zotëron 1 kuotë me vlerë 100 lekë, e cila perben 100% të kapitalit të shoqerise



Kontributi i ortakeve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshrne/të paluajtshme apo të
drejta)
Ortaket nuk pergjigjen per detyrimet e shoqerise tregtare dhe rnbulojnë personalisht humbjet e
shoqerise den në pjesen e pashlyer të kontributeve të nënshkruara

Neni 6
Transferimi I kayitalit

Kuotat e kapitalit të nje shoqCrie me pergjegjesi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund
të fitohen apo kalohen nepermjet:
a) kontributit tie kapitalin e shoqerisC;
b) shitblerjes;
c) trashëgimise;
ç) dhurimit;
d) çdo mënyre tjeter te parashikuar me ligj.
Ne rastin e kalimit të kuotave me kontrate, kontrata duhet të bëhet me shkrim.
Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton ate pergjigjen në menyrë solidare ndaj shoqerise per
detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotes, nga çasti i kalimit të kuotave, den në castin e
regjistrimit të kalimit te saj ne Qendren Kombetare të Biznesit, sipas nenit 43 të Iigjit nr. 9723, date
3.5.2007 “Per Qendren Kombëtare të Biznesit”.
Pjesët e kapitalit themeltarjanë Iirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

Neni 7
Oiani Vendimmarrës

Asambleja e Ortakëve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine, per çeshtjet e
meposhtme:

a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqerise;
b) ndryshirnet e statutit;
c) ernërimin e shkarkimin e administratoreve;
ç) emërimin e shkarkimin I likuiduesve dhe të eksperteve kontabël të autorizuar;
d) percaktimin e shpCrblimeve per personat e permendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;
dh) mbikeqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, perfsliire pCrgatitjen e
pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe tC raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
e) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
g) perfaqesimin e shoqerise në gjykate dhe në procedirnet e tjera ndaj administratoreve;
gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asarnblese;
i) ceshtje të tjera tC parashikuara nga Iigji apo statuti.

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve jane absolutisht të pavlefshme. Shoqeria nuk
mund t’i kundrejtojë pavlefshmerine të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur



shoqeria provon se i treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk
mund të mos kishte pasur dijeni per te.

Neni8
Menyra e thur/es

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga
statuti, me njoftim nëpërmjet postes elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik
duhet te permbaje vendin, daten, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t’u dergohet të gjithe
ortakëve, jo me vone se 7 ditë perpara dates së parashikuar per mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e pergjithshnie nuk eshtë thirrur sipas pikes I të këtij neni, ajo mund të marrë
vendime të vlefshme vetëm nëse tC gjithe ortakët jane dakord, per te marrë vendime, pavarësisht
parregullsise

Neni 9
I<uorun2i

Ne rastin e marries së vendimeve, qC kërkojnë nje shumicë te zakonshme, asambleja e
pergjithshme mund të marre vendime të vlefshme vetem nese marrin pjesë ortakët me të drejtë
vote, që zoterojne me shume se 30 per qind të kuotave. Ne rastin kur asambleja e pergjithshme
duhet të vendose per ceshtje, te chat kerkojne shumice te kualifikuar, sipas nenit 10 te Statutit, ajo
mund te marre vend ime te vlefshme vetem nese ortakët që zotërojne me shume se gjysmen e
numrit total te votave jane te pranishem personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike,
sipas parashikimeve te ligjit “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”
NCse asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit të
përmendur në piken 1 të këtij neni, asambleja mblidhet perseri jo me vonë se 30 ditë, me te njëjtin
rend dite.

Neni 10
Manja e vendimeve

Me perjashtiin te rasteve kur statuti parashikon nje shumicë me te larte, asambleja e pergjithshme
vendos me tn të katertat e votave te ortakëve pjesemarres, sic percaktohet ne paragrafin e pare te
nenit 9 t ketij statuti, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të
regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.
Me perjashtirn te rasteve kur parashikohet ndryshe ne kete ligj ose në statut, per çeshtjet e tjera te
renditura në nenin 7 të ketij Statuti, asambleja e pergjithshme vendos me shurnicen e votave të
ortakeve pjesëmarrës.
Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nC kete Iigj, vlefshmëria e vendimeve, qe
percaktojne detyrime shtese mbi ortakët, apo vendimet qe kufizojne te drejtat e tyre, të
parashikuara ne Iigj ose ne statut, kushtezohet nga miratimi i ortakut perkates.

Neni I I
Adminisirimi

Administratore te shoqerise jane:



Vasil Dushniku, i datëlindjes 01.08.1955 , lindur në Kavaje dhe banues në Tiranë,
identifikuar me dokument identifikirni: Letërnjoftim ID, me numër personal F50801076V,
emëruar ne këtë detyre per nje afat 5 vjecar me të drejtë ripertritje.

Asambleja e ortakëve emëron dhe shkarkon Administratorin e shoqerise me shumicë të
zakonshme. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendren Kombëtare të
Regjistrimit. Administratorët i ushtrojne kompetencat bashkë ose vec e veç.

Neni 12
Kompetencat

Administratorët kane të drejtë e detyrohen të:

a) kryejne te gjitha veprimet e administrimit të veprirntarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar
politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e pergjithshme;
b) perfaqesojne shoqerine tregtare;
c) kujdesen per mhajtjen e saktë e te rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqerise;
ç) pCrgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së
veprimtarise dhe, sC bashku me propozimet per shperndaten e fitimeve, i paraqesin këto
dokumente perpara asamblesë Se pergjithshme per miratirn;
d) krijojne nje sistem paralajmerimi në kohen e duhur per rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e
veprimtarise dhe ekzistencën e shoqerise;
dh) kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhCnat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet në
Iigjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
e) raportojne perpara asambLesë se pergjithshrne në Lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me
realizirnin e veprimeve të posacme me rendësi të veçante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
e) kryejne detyra te tjera të percaktuara në Iigj dhe në statut.

Neni 13
Viii Financiar

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Përjashtimisht, viti i pare
financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise në Qendren Kombetare te Biznesit dhe mbyllet
me 31 Dhjetor.

Neni 14
Bilanci i shoqerise dhe dividentëi

Brenda 6 inuajsh nga mbylLja e vitit financiar, Mbledhja e Asamblese, miraton bilancin e paraqitur
nga Administratori.
Mbledhja e Asamblese se ortakëve vendos rreth shperndarjes se dividentit, pasi te jene zbritur
humbjet e vitit te meparshem financiar, sic edhe parashikohet nga ligji.

Neni 15



Shoqeria prishet:
a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
b) me vendim të asamblesë së pergjithshme;
c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk është njoftuar pezuLlimi i veprimtarise
në përputhje me piken 3 të nenit 43 te ligjit nr.9723, date 3.5.2007 “Per Qendren Kombëtare të
Regj istrirnit”;
d) me vendim te gjykates;

Ne rastin e pikes b) Asambleja e Ortakëve merr vendim në të cilin parashikon menyren e likuidimit
të shoqerise, duke caktuar I apo disa likuidatore dhe shënuar ne çdo dokument të nxjerrë prej saj
ernrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë “ Shoqeri në Likuidim e sipër”.

Neni 16

Likuiduesi merr persiper të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.
Nëse shoqeria emëron me shumë se një likuidues, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata
veprojne veçmas njëri-tjetrit, likuiduesit ushtrojne bashkërisht të drejtat e detyrimet.
Kufizimet e tagrave të Iikuiduesve u kundrejtohen te tretëve, në perputhje me percaktimet e Iigjit.

Neni 17
Rior,anizimi (bashkimi, ndar/a. shnderrirni

Riorganizimi i shoqerisë (bashkim, ndarje, shndërrirn) do të kryhet në perputhje me dispozitat e
ligjit 9901 “Per tregtaret dhe shoqCrite tregtare”

Neni 18
Baza Lig/ore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e
legj islacionit shqiptar.
Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit “Per tregtaret dhe shoqerite
tregtare”, Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 19
Mosmarrevesh/ei

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin në lidhje me zbatimin apo interpretirnin e këtij statuti, si
dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te Linde midis Shoqerise dhe te treteve, do tejetë kompetente
Gjykata Shqiptare.

Neni2O
Dispozita perfi,ndi,niare

Ky Statut u redaktua ne gjuhen shqipe dhe nenshkruhet me vuilnetin e tij te lire nga ortakët
themelues.



ORTAKET THEMELUES

Cr3e1

Tiranë, me date 18.04.2022


