
L4KT TIJEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZU4R

“loss” sh.p.k

NC Tirane. sot me date 22/04/2022

Z. Fation Topalli. shtetas SFiqiptar. lindur ne Lushnje. Shqiperi me 19/06/1987 dhe banues ne
Tirane, rnbajtes kartes se identitetit me nr. 1706 1902W, dhe
Z.Erindi Pysqyli. shtetas Shqiptar. lindur ne Viore. Shqiperi me 05/01/1991 dhe banues ne
Tirane, mbajtes karies se identitetit inc nr. J10105053F.

Ne cilesine e “ortakeve thernelues” kane rene dakort per hartimin e ketij akt themelimi
nepernjet tC cult deklarojne se me vullnet te lire, te ploW e tC sinqerte, dhe iniciativCn e lire
private. mbeshtetur ne Kushtetuten e Repuhlikes se Shqiperise dhe Kodin Civil nC fuqi. nC

Iigjin 9901 date 14.04.2008. “Per tregiaret dhe shoqerite tretare”. Iigjin nr. 9723. date 3.5.2007
“Per Qendren Kombetare W Regjistrimir. nC ate Doganor. Fiskal e Tatirnor, krijojne shoqerine

tregtare. me pergjegjesi të kufizuar. “loss” sh.p.k

KREU I

iVeni I
Kri/iini

Shoqeria “lOSS” sh.p.Ic. eshte person juridik I te drejtes shqiptare. Shoqeri me Pergjegjesi te

Kufizuar (me poshte e quajtur “Shoqeria”).

iVeni 2
Personalitefi juridik

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi tC jeW regjistruar ne QKR. nC perputhje me kushtet

dhe procedural e parashikuara me Iigj.
Shoqeria “lOSS”.. eshte nje shoqeri tregtare me pergjegjesi te kufizuar.

;Veitj 3
Se/ia

ShoqCria e ka seline ne adresen Rruga e Bogdaneve. Zona Kadastrale 8380, Volumi 34,Faqa
80.Tirane. Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj. si edhe te hape zyra perfaqesie, dege, tC
krijoie fihiale. si brenda asfitu edlie jashte Republikes se Shqiperise, vetCrn me vendim te

asamblese sC pCrgjithshme.

A’eni 4
Uhfekti i veprirntartye

Shoqeria do te krej aktivitet ne fushen e

Call Centei hrenda cl/ic ja.chre kit/lye Ic shqtpertse. Gjithashru shoqeria do te lcn’eje edo
akriviiet qe e etnon Ic nevojsheni per realizimin e qel/inieve te nga legjislacioni
(aflnior tie fuqi.



M,ii 5
ëz cr1 a

Shoqeria do të zhvilloje aktivitetin e saj per njC periudhe kohore tC pakufizuar, duke filluar nga
darn e regjistrirnit në Qendren Kornbetare te Regjistrirnit.

KRELI II
K4FITALJ

\em 6
Kapiia/i theme/tar

Kapitali I shoqCrise eshte 14000(katerrnbedhjete inije) Euro. Kapitali i shoqerise eshte I
perbere nga 2 kuota me viere. si me poshte:

Z.Fation Topalli. zoteruese I (nje) kuote qe perfaqeson 50% w kapitalit Ic shoqerise me
vieren 7000(shtatemije) Euro.

Z.Erindi Pysqyli, zoteruese I i(nje) kuote qe perfaqeson 50% te kapitalit le shoqerise me
vieren 7000(shtatemije) Euro.

Pjeset e kapitalit themeltar nuk mund te perfaqCsohen nga letra me viere le tregetueshme.
Kontributi I ortakut mund tC jeW nC para ose nC natyre (pasuri tC Iuajtshme ose të paluajtshme
apo te drejta)
Ortaket pergjigjen per humbjet e shoqerise perkundrejt te tretëve den ne vieren e kontnibutit t
Evre nC kapitalin themeltar IC shoqerise.

Veni
7 ,ans/èrimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit te njC shoqdnie me pCrgjegjesi të kufizuar e IC drejtat qC rrjedhin prej tyre

mund IC filohen apo kalohen nCpCrmjet:
a) kontributit nC kapitalin e shoqerise;
b) shitblerjes;
c) IrashCgimisCz
ç) dhurimit;
d) çdo menyre tjetCr te parashikuar me )igj.
e) orkakel kane Ic drejte tju trashgojne kuotat e tyre bashkeshortes/bashkeshortit dhe femijeve.
One rust se ndonjeri nga orlaket deshiron te shes kuotat perkatese, duhet tu japi prioritet
fihlirnislit ortakeve Ic tjere nese atajane te interesuar ne blerjen e tyre. nese asnje nga ortaket
nuk shfaq interes al kate drejt te shesi kuotat e veta paeve te treta te interesuara.
NC rastin e kalirnit te kuotave me kontrate, kontrata duhet IC behet me shknim.
Personi qC kalon kuoten dhe ai qC e fiton ate pergjigjen nC mCnyrC solidare ndaj shoqCrise per
detynimet që rrjedhin nga zotCrimi I kuotes. nga cash I kalimit te kuotave, den nC çastin e
negjistnimit he kalimit te saj ne Qendren Konibetare te Regjistrimit. sipas nenit 43 tC ligHt nr.
9723, date 3.5.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”. Reglistrimi I kalimit te kuotave
La efekt deklarativ.
PjesCt e kapitalit therneltanjanC Iinisht lë Iransferueshme me rrugC trashegimie.



KREUIJ
ORGAJVET VEiVDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8
Organi Vendi,nniw-res

Asambleja e pergjithshme është organi I vetëm vendimmarres I shoqerise që miraton çdo
ndrvshirn te statutit sipas modaliteleve te perenkluara në ligj. Ye drejtat dhe detyrirnet e
asamblese se pergjithshrne ushtrohen nga ortaku i vetëm ne rast se shoqeria eshte e themeluar
nga nje ortak vetem. (‘do ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR pCi te pasqyruar
ndryshimet nC skeden e shoqerise.
Asainbieja e Pergjithshme vendos per cesht/e 51:

a) pCrcaktimin e poiltikave tregtare te shoqerise:
b) ndryshimet e statutit:
c) en,ërimin e shkarkimin e administratoreve:
ç) emërimin e shkarkimin I ]ikuiduesve dhe iC eksperieve kontabel IC autorizuar;
d) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur nC shkronjat “c” dhe c” te

kesaj pike
dh) mbikeqyrjen e zbatimit tC politikave tregtare nga administratoret, perfshire
pCrgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve tC ecurisC se veprimtarisC;
e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe tC raporteve tC ecurisë sC veprimtarisë;
C) zrnadhirnin dhe zvogClimin e kapitalit;

Q pjesCtirnin e kuotave dhe anulirnin e tyre:
g) perfaqesirnn e shoqerise ne gjykatC dhe nC procedimet e tjera ndaj administratoreve;
gj) riorganizirnin dhe prishjen e shoqCrise:
h) miralimin e rregullave procedurale IC mb)edhjeve të asamblese;
I) çCshtje te tjera IC parashikuara nga Iigji apo siatuti.

miratimin e pascjyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurisC sC veprimtarisë;
k)shpCrndatjen e fitimeve vjetore dhe mbuliniin e humbjeve:
I) investirne:
II) vendimet per riorganizimin dhe prishjeri e shoqCrise.
m) te bleje. shese. kembeje pasuri te patundshrne te shoqerise;
n) per shperndarjen e fitimit.

Vendirnet e paregjistruara nC regjistrin e vendirneve janC absolutisht tC pavlefshme. Shoqeria
nuk mund t’i kundrejtoje pavlefshrnCrine tC tretit. qC ka fituar të drejta tiC mirebesim, pCrveç
rastit kur shoqeria provon se I treti ka pasur dijeni per pavlefshrnCrine, apo nC baze të
rrethanave tC qarta.

Te gjitha vendirnet e inarra nga ortaket regjistrohen nC njC regjister të vendimeve, te dhenat etC
cilit nuk mund tC ndryshohen ose tC fshihen.

Ne,ii 9
.4dn,inisirinzi

Administrator i shoqerise eshte Z. Ervis Shishmani mbajtes I kartes se identitet me nr.
.1102231041 emCruar nC kete detyre per nje af’at 5 vjecar.
Administratoret emerohen dhe shkarkohen me veridim te AsamblesC se Pergjitlishme.

/ )



Nerd 10
eIenccxi

Administratori ka te dirge e detyrohet íë:

a) kryeje të gjitha veprirnet e adrninistriniit tC veprimtarisC tregtare te shoqerise, duke zbatuar
politikat tregtare. [C vendosura nga asamblea e pCrgjithshme:
b) perfaqCsoje shoqCrin tregtare;
c) kiijdeset per mbajtjen e saktC e tC rregullt të dokumenteve dhe tC librave kontabel tC

shoqeri sC:
ç) pCrgalisi dhe nenshkruajC bilancin vjetor. bilanein e konsoliduar dhe raportin e ecurisC sC
veprimtarisC dhe, sC bashku me propozimet per shperndarjen e fitirneve, I paraqesin keto
dokumente pCrpara asarnblese se pergjithshme per miratim;
d) krijoje njC sisteni paralajmerirni nC kohen e duhur per rrethanat, qC kercënojne mbarCvajtjen

e veprinitarisC dhe ekzistencCn e shoqerise;
dh) kryeje regjistrimet dhe dCrgojne te dhCnat e detyrueshme tC shoqCrise, sic parashikohet nC
ligjin pCr Qendren Komhetare tC Regjislrimit;
e)Te hape hogan bankare dhe te operole per hogan te kompanise pa limit.
f) te kerkoje financime pa limit per kornpanine nga banka apo institucione te tjera financiare;

g) raportoje pCrpara asamblese sC pergjithshme nC lidhje me zbatimin e pohitikave tregtare dhe
me reahizimin e veprimeve tC posaçnie me rCndesi tC veçantC per vepnimtanine e shoqerise
tregtare
h) Ic bleje dhe Ic shese. ne emer te shoqerise. prona dhe pasuri te palujteshme si brenda
ternitonit te Shqiperise ashtu dhejashte territorit te saj;

Administratori eshte I detyruartC therrasi rnbledhjen e asamblesC sC pCrgjithshme edhe ne rastet
kur
sipas hilancit vjetor apo raporteve te ndermjetrne financiare, rezulton ose ekziston rreziku që
aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve nC vazhdim dhe
kur shoqeria, brenda 2 viteve tC para pas regjistrirnit tC saj, propozon tC bleje nga nje ortak
pasuni. qC kane vherC me te lane se 5 per qind te aseteve te shoqCrise. qC rezulton ne pasqyrat e
ftindit financiare tC certifikuara.
Administratori ka te drejte te kreje te glitha vepriinet e administrirnit tC zakonshem e te

jashtezakonshem. Administratori perfaqeson Shoqerine perpara te gjitha personave fluke e
juridike. publike dhe/ose private ‘endas apo tC huaj. autoniteteve shteterore Shqiplare apo te

huaja. perfshi ketu autoritetet gjvqesore [C gjitha shkafleve. Admiziistratori ka tC gjitha
kompetencat per te vepruar në rnarredhenie me tC tretCt në emCr te shoqenise, nC [C gjitha
rrethanat me perjashtim tC kompetencave qC ligji iajep shprehimisht ortakeve te shoqerise.
Administratori angazhon shoqerinC tie marredheniet me të tretCt nCpCrmjet akteve qC janC nC
pCrputhje me objektin e saj.
Shoqeria nuk merr pCrsipër pasojat ndaj tC tretëve kur ajo provon se IC tretCt e dinin qC akti I
administratorit e kalonte objektin e shoqerise ose kur te [Met nuk mund la injoronin kCle akt nC
rrethanat e dhena. duke patur parasysh faktin se vetCm shpahlja e statutit nuk CshtC prove e
mjatiueshme.

Neni 11
I’iti fijianriar

Viti [inanciar I Shoqerise fillon me I Janar dhe perfiindon me 31 Dhjetor. Me perjashtirn te vitit

tC pare financiar qC fillon nga data e regjistnimit tCshoqerise ne QKR dhe mbyllet me 31
Dhj etor.



AJe;ii 12
Shperndaria ose prishja e shoqerise
Shperndarja ose prisha e shoqerise mund W behet ne çdo kohe

a) kur mbaron kohezgjata e parashikuar nC themelimin e saj;
b) me vendim te asamblese se pergjithshme;
c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
ç) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njofiuar pezullimi i
veprimtarise nC perputhje me piken 3 te nenit 43 tC ligjit nr.9723, date 3.5.2007 “Per Qendren
Kombetare te Regjistrimit”;
d) me vendim te gjykates;
NC kete rast Asambleja e Pergjithshme merr vendim me shkrim tie te dim parashikon mCnyren
e likuidimit te shoqerisC, duke caktuar I apo disa likuidatore dhe shenuar nC çdo dokument tC
nxjerrC prej tij emrin e likuidatorit dhe emCrtesCn shtesC “ Shoqeri nC likuidim e sipCr

Neni 13
BUZO Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj nC pCrputhje tC plote me kete akt themelimi dhe
dispozitat e legjislaeionit shqiptar.
Per sa nuk parashikohet tiC kete akt themelimi, do tC zbatohen dispozitat e Iigjit “P& tregtarCt
dhe shoqerite tregtare”, Kodit Civil dhe çfarCdo ligji tjetCr specifik nC Republiken e Shqiperise.

Neni 14
Dispozita perfundirntare

Ky akt themelimi u redaktua tiC 3 kopje nC gjuhen shqipe, me permbajtje dhe viera te njejta
juridike.
Akti I mCsipCrrn pasi miratohet nC parim dhe nen per nen nga Ortaket Themelues te shoqCrisC
tregtare “loss” sh.p.k nenshkruhet nC tC gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe
firmCn etij orgjinale.

ORTAKET E SHOQERISE

Fation Topalli Erindi Pysqyli


