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- Vlera prej 845,727,659 leke do te kaloje e gjitha  per zmadhimin e kapitalit te nenshkruar. 

 

3. Kapitali i shoqërise “Imperial Group” sh.a, nga 576,700,000 lekë, pas zmadhimit shkon në 

shumën 1,422,427,659 lekë, e perbere nga  kuotat si me poshte: 

 

 

Kolë Gjoka 840                             312,934,085            22%

Alida Gjoka 840                             312,934,085            22%

Pëllumb Gjoka 2,137                          796,559,489            56%

Total 3,817.00                    1,422,427,659        100%

 

Kapitali pas zmadhimit perbehet nga: 

- 548,700,000 lekë  kapital në para dhe 

- 873,727,659 lekë kapital në natyrë. 

 

4. Ngarkohen punonjesit e administratës se shoqërisë “Imperial Group” sh.a të kryejne veprimet 

e duhura konform vendimit të marrë .  

Në përfundim Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë Aksionere “IMPERIAL GROUP“ 

sh.a me unanimitet të plotë: 

VENDOSI: 

1. Miratimin e raportit të verifikimit të procedurave të zmadhimit të kapitalit te 

shoqerisë “Imperial Group“ sh.a, të hartuar nga ekspertja kontabël e rregjistruar znj. 

Etleva Gani, me Nr. License 449. 

2. Zmadhimin e Kapitalit të shoqërise “Imperial Group” sha me kontribut në natyrë me pronën 

me prona / Truall + Ndërtesë, të ndodhur në  zonën kadastrale nr. 8150, me Nr. Pasurie 

6/610, volum 61, faqe 235, me adresë Rr. “Luigj Gurakuqi”, Siperfaqe Totale 293.3 m2, 

truall 293.3 m2, ndërtese 197.4 m2, e vlerësuar nga Vleresuesi i Pasurive të Paluajtshme 

Ervin DEMIRXHIU me nr Lic. Vp/licence 0886/1, me nr. Nipt/Nius L71605005L në vlerën 

e tregut 845,727,659 lekë. 

 

- Vlera prej 845,727,659 leke do te kaloje e gjitha  per zmadhimin e kapitalit te nenshkruar. 
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5. Kapitali i shoqërise “Imperial Group” sh.a, nga 576,700,000 lekë, pas zmadhimit shkon në 

shumën 1,422,427,659 lekë, e perbere nga  kuotat si me poshte: 

 

 

Kolë Gjoka 840                             312,934,085            22%

Alida Gjoka 840                             312,934,085            22%

Pëllumb Gjoka 2,137                          796,559,489            56%

Total 3,817.00                    1,422,427,659        100%

 

 

Kapitali pas zmadhimit përbëhet nga: 

- 548,700,000 lekë kapital në para dhe 

- 873,727,659 lekë kapital në natyrë. 

 

3. Ngarkohen punonjesit e administratës së shoqërise “Imperial Group” sh.a të kryejne veprimet 

e duhura konform vendimit të marrë. 

 

 

 

Aksionerët e Shoqërisë Aksionere  

“Imperial Group” sh.a 

 

Z. PËLLUMB GJOKA        Znj.ALIDA GJOKA          Z. KOLË GJOKA 

 

 

 

 

      

 


