
Ne perputhje me kërkesat e Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe 
Shoqerite Tregtare", i ndryshuar, Themeluesit e Shoqerise "Novus Solutions & 

Logistics" me dt. 26.04.2022 nxjerrin: 

I- 

STATUTIN 

E 

"NOVUS SOLUTIONS & LOGISTICS" 
SH.P.K. 

Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar 

Tirane" 



KREU I 

EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJAT.JA, ADRESA 

Neni 1 
Dispozitat e pergjithshme 

1.1.  Me këtë Statut rregullohen këto cështje: 
a) themelimi dhe emërtimi I Shoqeris; 
b) lioji i shoqerise; 
c) adresa e selisë se saj; 
d) periudha e kohezgjatjes; 
e) veprimtaria e shoqerise; 
1) organet drejtuese; 
g) emrat dhe adresat e themeluesve; dhe 
h) proçedurat me ta cilat mund td ndryshohen rregulloret. 

Neni 2 
Themelimi dhe Emërtimi I  shoqërise me  përgjegjësi të kuf.zuar 

2.1. Emërtimi I plotë I shoqerise shtë: Shoqeria Tregtare "NOVUS SOLUTIONS &  
LOGISTICS"  shoqëri me pergjegjesi te kufizuar. Shkurtimisht: "NOVUS SOLUTIONS &  
LOGISTICS" sh.p.k.  e cila ketu e me poshtë do te quhet Shoqeria. Ajo është krijuar me date 
26.04.2022 nga ortaku i vetem dhe themeluesi, Ismail Dogani, shtetas shqiptar, i biri i Spiros dhe 
I VjoI1cs, lindur dhe banues në Tiranë, mbajtës I letëmjoftimit Nr. 032935823 dhe Nr. Personal 
J90903045N, me ditelindje 03.09.1999. 

2.2. Ortaku I vetëm ka vendosur miratimin e statutit të shoqerise në bazë te Legjislacionit në fuqi 
td Republikes së Shqiperise, veçanerisht sipas Ligjit nr. 9901, date 14.08.2008, "Per Tregtaret 
dhe Shoqerite Tregtare", I ndryshuar, dhe si person juridik, e zhvillon aktivitetin në perputhje me 
kete legjislacion dhe me format e këtij statuti. Ky statut hyn nC fuqi pas regjistrimit në Qendren 
Komb&are të Biznesit. 

Neni3 
Forma dhe baza  ligjore e Shoqërisë 

3.1. Shoqëria Tregtare është sipas formes ligjore Shoqeni me Pergjegjesi te Kufizuar, 
shkurtimisht SH.P.K. 

3.2. Shoqeria do të zhvilloje aktivitetin e saj në perputhje të plote me kete statut dhe dispozitat 
ligjore td Iegjislacionit td Republikës së Shqiperisë. Ajo e fiton personalitetin juridik pas 
regjistrimit ne Qendren Kombëtare te Biznesit. 

3.3. Per sa  ii uk  parashikohet në kete statut, do t6 zbatohen dispozitat e I igj it "Per Tregtarët dhe 
Shoqerite Tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo Iloji Iigji tjetër specifik në Republiken e Shqiperisë. 
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7.3. Kontributi i ortakeve mund tëjete në para ose në natyrë (pasuri to Juajtshme/të paluajtshme 
apo td drejta). 

Neni 8 
Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit 

8.1. Shoqeria mund te shtoje ose zvogeloje kapitalin, në varësi td nevojave dhe rezultateve te saj, 
sipas vendimit td ortakut të vetëm dhe sipas mënyrave dhe rregullave te Ligjit nr. 9901, date 
14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar. 

Neni9 
Transferimi i kapitalit 

9.1. Kuotat e kapitalit td Shoqerise e td drejtat që rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen 
nëpërmjet: 

a) kontributit në kapitalin e Shoqerise; 
b) shitblerjes; 
c) trashëgimise; 
d) dhurimit; 
e) çdo mënyre tjetër td parashikuar me Iigj. 

Ne qofte se ortaku I vetëm vendos per këtë. Pjesët e kapitalit themeltarjane Iirisht të 
transferueshme në rruge trashegimie. 

KREU IV 
ORGANET VENDIMMARR1SE DHE DREJTUESE 

Neni 10 
Organi vendimmarrës 

10.1. Asambleja e Ortakut te Vetëm është organi i vetem vendimmarrës i Shoqërisë. 

10.2. Asambleja e Ortakut td Vetëm eshte organi I vetm vendimmarrës i Shoqërisë që miraton 
çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve te përcaktuara në Iigj. 

10.3. Asambleja e Ortakut te Vetem është pergjegjese per marrjen e vendimeve per Shoqërinë 
per ceshtjen e meposhtme: 

a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerisë; 
b) ndryshimet e statutit; 
c) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve; 
d) emërimin dhe shkarkimin e Iikujduesve dhe ekspertëve kontabël td autorizuar; 
e) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) dhe d) te kësaj 

pike; 
f) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratorët, perfshirë pergatitjen 

e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve td ecurise së veprimtarisë; 
g) miratimin e pasqurave financiare vjetore dhe td raporteve td ecurisë se veprimtarisë; 
h) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit; 
i) pjesëtimin e kuotave dhe anullimin e tyre; 



j) perfaqesimin e Shoqerise në gjykate dhe në proçedimet e tjera ndaj administratoreve; 
k) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise; 
I) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese; 
m) çeshtje te tjera te parashikuara nga Iigji apo statuti. 

cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet në skeden e 
shoqerise. 

Neni 11 
Administrimi 

11.1. Asambleja e Pergjithshme emëron nje ose me shumë persona fizike si administratore te 
shoqerise. Afati i emërimit është 5 (pesë) vjet, me te drejte ripërtëritje. Emërimi i 
administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren Kombëtare te Biznesit 

11.2. Personat e mëposhtem caktohen si Administratorë te shoqerise, deri në emërimin tjetër: 

Td dhenat e identifikimit: 
(mbiemri, emri, adresa): 
- 	Dogani, Ismail, Tiranë 

dhe specimenët e nënshkrimit: 

/ /i11. IL Do&A/L' / 

Neni 12 
Kompetencat e Administratorëve 

Administratorët kane te drejtë e detyrohen td: 
a) kryejnë te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke 

zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e pergjithshme; 
b) perfaqesojne shoqerine; 
c) kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt të dokumentacionit dhe te librave kontabël 

td shoqerise; 
d) përgatisin dhe shkruajnë bilancin vjetor, bilancin e korisoliduar dhe raportin e ecurië 

së veprimarisë dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin 
këto dokumente përpara asamblesë Se pergjithshme per miratim; 

e) krijojne nje sistem parafajmërimi në kohën e duhur per rrethanat, që kercenojne 
mbarevajtjen e veprimtarisë dhe egzistencën e shoqerise; 

f) kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhënat e detyrueshme të shoqerisë, sic 
parashikohet në ligjin per Qendren Kombëtare te Biznesit; 

g) raportojne përpara Asamblesë Se Pergjithshme në Iidhje me zbatimin e politikave 
tregtare dhe me realizimin e verpimeve te posaçme me rendësi të veçantë per 
veprimtarinë e shoqerise; 

h) kryejnë detyra te tjera të percaktuara ne Iigj dhe statut. 

Neni 13 
Përgjegjesite e Administratorit 

13.1. Administratori është pergjegjes individuatisht ndaj shoqërisë ose ndaj te tretëve, per shkelje 
te Iigjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqërisë. 
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13.2. Pasojat e marrëveshjeve td pamiratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqerise, I 
ngarkohen administratorit dhe ortakut qe ka bërë marrëveshjen, per td perballuar në mënyrB 
individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse. 

13.3. Perveç sa është parashikuar në dispozitat e pergjithshme rd detyrimit td besnikërisë, sipas 
neneve 14, 15, 17 dhe 18 te ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Administratori 
detyrohet: 

a) td kryeje detyrat e tij te p&caktuara në Iigj dhe në statut në mirebesim e në interesin 
me td mire te shoq&ise në tërësi, duke i kushtuar vëmendje td veçante ndikimit te 
veprimtarisë Se shoqerise në mjedi; 

b) td ushtrojë kompetencat qe 1 njihen në Iigj dhe në statut vetëm per arritjen e qellimeve 
të përcaktuara në këto dispozita; 

c) td vlerësojë me pergjegjegjesi çeshtjet, per të chat merrret vendimi; 
d) te parandaloje dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të 

interesave personale me ata te shoqerise; 
e) te ushtrojë detyrat e tij me profesionalizëm dhe kujdesin e nevojshëm. 

KREU IV 
VITI FINANCIAR, EKSPERTET 

Neni 14 
Viti financiar 

Viti financiar I Shoqerise fillon me date I (një) Janar dhe perfündon me date 31 (tridhjetë e një) 
Dhjetor. 

Neni 15 

E kspertët 
15.1. Eksperti ka per detyre që te kontrotloje te gjthe dokumentacionin kontabël te veprimtarisë 
ekonomiko tregtare td shoqerise, ate gjithëvjetor dhe ate në Iidhje me kontrolet periodike td 
ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje td tillë I ngarkuar nga ana e 
ortakëve. 

15.2. Ne perfundim të kontrollit, eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim per 
nxjerrjen e rezultatit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike td ushtruara, td chat 
është i detyruar qe t'ia paraqese e dorezoje në kohë ortakëve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi 
bazën e të drejtës vendimore që ka. 

Neni 16 
Prishja dhe likujdimi 

Shpërndarja ose prishja e shoqerise mund te Whet në çdo kohë: 
a) me vendim te Asmablesë së Ortakeve; 
b) me hapjen e proçedurave td falimentimit; 
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c) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i 
veprimtarise në përputhje me ligjin per Qendren Kombëtare td Biznesit. 

d) me vendim te gjykates; 

Ne kete rast Ortakët marrin vendim me shkrim në te cifin përcaktojne mënyren e likujdimit te 
shoqërise, duke caktuar 1 (nje) ose me shumë likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument te: 
nxjerrë prej tij emrin e likuidatrit dhe emërtesen shtesë "Shoqeri në likuidim e sipër". 

Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likuidimit ne gjendjen e aftesise 
paguese, me perjashtim td rasteve kur është nisur nje procedure falimentimi. 
Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortakët. 

Neni 17 
Riorganizimi i shoqërise dhe bashkimi-ndarja 

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas Vendimit te Mbiedhjes së Pergjithshme te Asamblese 
se Ortakëve, në perputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Ligjin per Tregtarët dhe 
Shoqerite Tregtare". 

Neni 18 
Mosmarrëveshjet 

Per mosmarrëveshjet që mund td lindin në iidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti. si  

dhe per cdo mosmarreveshje që mund td linde midis Shoqerise dhe te tretëve, do td jetë 
komptente Gjykata Shqiptare. 

ORTAKU 
I 

VETEM 
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR 

"NOVUS SOLUTIONS & LOGISTICS" 

Ismail Dogani 

P4 A  
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