
STATLJT I SIIOQERISE AKSIONARE

“TESIDEM ALBANIA” SHA

(SISTEMI ME DY NIVELE)

Ne kete statut: -

- “Ligji” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Per tregtarët dhe shoqerite tregtare”;

- “Statuti” eshtë statuti shoqërise;

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohezgjatja, SePia dhe adresa e faqes sé internetit

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

(1) Sot, me 05/01/2022,ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri aksionare me emrin “TESIDEM

ALBANIA,

(2) Themeluesit e shoqerisë jane

- Petrika Nell, atesia Halim, lindur me 20.01.1975, ne Korce, dhe banues ne Tirane: Rruga “Haxhi

Hysendalliu”, Pailati nr.S0, shtetas shqiptar, madhor dhe me zotesi te plote juriclike dhe per te

vepruar, mbajtes I kartes se ID me nr: 033324142

- Fatos Koçi, atesia Nebi , lindur me 01.08.1989, ne Tirane dhe banues no Tirane :Domje, Rruga” Bylis

009”shtetas shqiptar, madhor dhe me zotesi te plote jurisike dhe per te vepruar, mbajtes I kartes se

ID me nr:036488099

NeniZ

Objekti

Shoqeria do të kryeje aktivitetin e meposhtem:

Import-eksport te pjeseve te kernbimit ,pjese kembimi ,servis per riparime autornjeteve te te gjitha

Ilojeve dhe te tipeve te ndryshme ,duke perishire autovetura dhe makina te cdo tonazhi,irnport eksport

tregti me shumice e pakice te vajra lubrifikante. Import eksport dhe shitje me shumice dhe pakice te

pjeseve te kembimit per autoveturat dhe automjetet e te gjitha liojeve dhe tipeve te ndryshme duke

perishire ketu autovetura dhe makina te cdo lioji dhc tonazhi, Import eksport dhe shitje hlerje me

shumice dhe pakice te makinave dhe autoveturave te te gjitha Ilojeve e tonazheve.. Import-eksport dhe

tregtim me shurnice dhe pakice gomash te gjitha liojeve. Import-eksport te aksesoreve te automjeteve

te te gjitha Plojeve dhe veshjeve te punes, etj.



Neni 3:

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqerise dote jetë Rer nje periudhe kohe te pacaktuar

Neni 4

Selia, Adresa e faqes sé internetit dhe Adresa Elektronike

(1) SeIla e Shoqërisë ndodhet ne adresen: Tirane, Rruga e Durresit, Hyrja -1, Zona Kadastrale 8310,

Nr.PasurielO/211-N3/2.

(2) Adresa e Shoqërise per qellime komunikimi elektronik ështe si vijon :tesidem@gmail.com

Kreu II

Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar

(1) Kapitali i regjistruar I shoqerise eshte Leke, I ndare në aksione te zakonshme me vieré nominale secili.

Aksionet e themeluesve në kapitalin e shoqerise jane në përputhje me kontributin e tyre te mëposhtem:

1. Aksionari themelues: Petrika Nell: Iloji i kontributit: Kontribut ne para: numri I aksioneve dhe viera e

aksioneve:1.750 aksione dhe viera e nje aksioni eshte 1.000 leke; viera e kontributit: 1.750.000 leke.

2. Aksionari themelues: Fatos Koçi: loji i kontributit: Kontribut ne para: numri i aksioneve dhe viera e

aksioneve:1.750 aksione dhe viera e nje aksioni eshte 1.000 eke; vlera e kontributit: 1.750.000 eke.

Numri 1 përgjithshëm I aksioneve: 3.500 aksione: kapitali I regjistruar:3,S00.000 lefte : viera e paguar:

875.000 leke,{25% e vieres norninale te kapitalit), derdhur perkatesisht nga te dy aksioneret.

Neril 6

Kérkesa per té paguar aksionet

(1) Aclministratorët mund t’u kerkojne aksionareve pagimin e kontributeve te pashlyera në Iidhje me

aksionet e tyre dhe çdo aksionar. Njoftimi per pagesë mund te parashikoje shlyerjen me keste te

kontributeve té papaguara. Personi té chit I drejtohet njoftimi per pagesën e kontributit dote jete

pergjegjes per njoftimet qe i drejtohen aflj pavaresisht kalimit të mepasshem të pronësisë se aksioneve

mete chat lidhet njoftimi per pagesë.



(2) Zoteruesft e përbashket té njé aksioni do të jenë përgjegjës bashkerisht dhe ne mënyrë solidare per

shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipCrm.

Neni 7

Liojet dhe kategorite e aksioneve

Aksionet mund te jenë te zakonshme ose aksione me përparësi. Aksionet e zakonshme u japin

zotëruesve të lyre tagër perle ushtruar në asamblenë e përgjithshme te drejtat e aksionarit dhe per te

perfituar pjesë te fitimeve dhe té shpérndarjes sé pasurive tè mbetura pas ikuidimit, né raport me

pjesën e kapitalit qé aksionet e tyre perfaqesojne. Aksionet me përparësi u japin zotëruesve të tyre

tagrin që nga ndarja e dividendeve té vendosur nga asambleja e pergjithshme te përfitojne një shumé te

caktuar ose një perqindje të caktuarte vlerës nominale të aksioneve të tyre, pérpara shpérndarjes se

fitimeve, né favor të aksionareve të zakonshem, përparësi né ndarjen e pasurive te shoqérisé, té

mbetura pas likuidimit dhe të dr°jta të tjera të percaktuara me igj apo né statut.

Aksionet, qé japin të njéjtat të drejta, perbejne aksione te se njëjtés kategori (aksione te zakonshme,

aksione me pérparësi, aksione mete drejte vote dhe aksione pa té drejte vote).

Neni 8

Regjistri I aksioneve

Shoqëria aksionare mban një regjistër të posaçëm, ku regjistrohen të dhenat e zotéruesve të aksioneve

të shoqerise, Si: emri e mbiemri I aksionarit, apo emri i regjistruar, nëse është person juridik, vera

nominale e aksionit, adresa e banimit apo zyra qendrore e aksionarit dhe data e kryerjes se regjistrimit.

Admirtistratorët jane përgjegjës per mbajtjen e regjistrit te aksioneve te shoqérisé e detyrohen të Iejojne

aksesin në informacionet e regjistrit ndaj çdo aksionari apo cdo personi tjetër qé e kerkon. Informacioni I

regjistrit te aksionieve duhet té publikohet në faqen e shoqerise ne internet. Shoqeria mund te Iejoje

regjistrimin on-line te të dhenave, që duhen regjistruar sipas pikes 1 tE ketij neni.

Administratorit te ngarkuar me detyren e mbajtjes se regjistrit té aksioneve.

Fatos Koçi

Neni 9

Menyrat e fitimit dhe kalimit të Aksioneve

Aksionet e hoqérise aksionare dhe te drejtat, qé rrjedhin prej tyre, mund te fitohen apo kalohen

nëpërmjet:

a) kontributit në kapitalin e shoqerise, né çastin e formimit te shoqerise;

b) shitblerjes; 3



c) trashëgimisë;

ç) dhurirnit;

d) cdo mënyre tjetër të parashikuar me Iigj.

Aksionet e të drejtat e fituara si me sipër nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj shoqërisë,

përpara se veprimi të jetë regjistruar ne regjistrin e posaçëm të aksioneve, që mban shoqeria, né

perputhje me pikën 1 të nenit 119 té Ligjit 9901.

Neni 10

Zmadhimi I Kapitalit Themeltar

1.Kapitali i regjistruar i shoqerise mund te zmadhohe duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt

kontributeve të reja.

Kur emetohen aksione të reja, keto aksione iu ofrohen aksionareve ekzistues përpara se t’u ofrohen

aksionareve të tjerë të rinj, ne pajtim me nenin 174 té Ligjit. Aksionet e reja iu ofrohen aksionareve sipas

numrlt të aksioneve që zotërojne përpara ofertes. Oferta që iu behet aksionareve ekzistues duhet të

pranohet brenda 20 ditësh pas publikimit né QKR.

2. Asambleja e pergjithshme rnund të vendosë që zmadhimi i kapitalit të kryhet me emetim té aksioneve

të reja, përt’u nënshkruar vetëm nga aksionaret ekzistues.

Zmadhimi kufizuar i kapitalit mund te kryhet vetëm me miratimin unanim tëtë gjithe aksionareve.

3.Zmadhimi I kapitalit me activet e shoqerise. Pas miratimit të bilancit te vitit paraardhes, asambleja e

pergjithshme mund te vendose ta zmadhojë kapitalin e regjistruar, duke kaluar në kapitaIin’ba

rezervat e disponueshme dhe fitimet e pashperndara.

Neni 11

Zvogeiimi i kapitalit themeitar

Kapitali i regjistruar i shoqërise mund te zvogëlohet me vendim të asamblese se përgjithshme, ne

perputhje me percaktimet e pikes 1 të nenit 145 të Iigjit 9901.

Nëse zvogelimi ndryshon të drejtat e një kategorie të caktuar aksionesh, vlefshmëria e tij kushtezohet

nga peiqimi i aksionarëve përkates, i ciii duhet te permbushe kërkesat formale té pikes 3 të nenit 149 te

ketij Mgi.

Zvogelimi I kapitalit realizohet nëpërmjet zvogelimit te vleres nominale të aksioneve dhe anulim

aksionesh.



Kapitali I regjistruar mund të zvogelohet nen vlerat minimale, të parashikuara ne Iigj, vetëm ne rastin kur

zvogëlimi shoqerohet me një zmadhim Ui njekohshem te kapitalit.

Kreu III

Organet e shoqërisë

Neni 12

Organet e shoqerisë

Organet e shoqërisë aksionarejanë:

1. Asambleja e pergjithshme;

2. Keshilli mbikeqyres

3. Administratori/administratoret

4. Eksperti Kontabel I shoqerise

Eksperti Kontabel I shoqerise sipas Iigjit nr.9901 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtarc” dote jete:

GERTA AVRAM , Nipt : 151423030F, Nr Rregj 348 dt 16.01.2015.

Neni 13

Asambleja e Pergjithshme

Asambleja e pergjithshme merrvendime per çeshtjet e meposhtme të shoqerise:

a) përcaktimin e politikave tregtare; -. -

b) ndryshime të statutit; .

c) emerimin e shkarkimin e anëtarëve Ui késhillit mbikeqyrës

d) emërimin e shkarkimin e Iikuiduesve dhe te eksperteve kontabel té autorizuar;

e) miratimjn e skemes sé shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat “c” e “d” Ui kësaj pike;

1) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;

g) shperndarjen e fitimeve vjetore;

h) zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar;

I) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;

j) ndryshime në Ui drejtat, që lidhen me aksione te Ilojeve e kategorive të veçanta;



k) perfaqesimin e shoqërise në gjykimet ndaj organeve të admnistrimit;

I) riorganhzimin dhe prkhjen e shoqerise;

m) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve të saj;

n) çèshtje të tjera te parashikuara shprehimisht nga Iigji apo statuti.

2. Asambleja e pergjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve perkatëse, së bashku me

raportin e keshillit te administrimit apo keshillit mbikëqyres dhe raportin e ekspertit kontabel te

autorizuar.

3. Nëse shoqeria zoterohet nga nje aksionar, te drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme

ushtrohen nga aksionari i vetëm. ë gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen né një

regjistër te vendimeve, te dhenat e të cult nuk mund te ndryshohen ose të fshihen. Duhen regjistruar ne

veçanti, por pa u kufizuar ne to, vendimet e mëposhtme:

a) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;

b) shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve;

c) zmadhimi ose zvogelimi i kapitalit;

c) vendimet per investime;

d) riorganizimi dhe prishja e shoqerise.

Vendimet e paregjistruara në regjistrimin e vendimeve Jane absolutisht të pavlefshme. Shoqëria huk

mund t’i kundrejtoje pavlefshmerinë të tretit, qé ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur

shoqëria provon se I treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine apo në baze të rrethanave të qarta nuk

mund të mos kishte pasur dijeni per të.

Neni 14

Asambleja e Përgjithshme thirret nga Adrninistratoret dhe nga anëtarët e Keshillit të Mbikqyres apo nga

aksionarët e percaktuar sipas nenit 139 të të Ligjit 9901.

Rastet e thirrjes sé mbledhjes se Asamblesé se Pergjithshme I parashikon Neni 1361 Ligjit.

Asambleja e pergjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim, nëpermjet postës

elektronike. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik dhe rendi i ditës u dergohen të gjithe

aksionareve, jo me vonë se 21 dite përpara dates së parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Neni iS



Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

(1) Asambleja e Pergjithshme rnerr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit te parashikuar

nga neni 1441 Ligjit.

Gjatë mbledhjes se asamblese sé pergjithshme përgatitet lista e aksionareve te pranishem dhe te

perfaqesuesve te tyre, ku shénohen emrat due adresat e secilit, sé bashku me numrin e aksioneve,

numrin e votave, që keto aksione japin, vlerén nominale të aksioneve, si dhe Ilojin apo kategorine e tyre,

të zotëruara nga secili pjesëmarrës. Kjo listë u vihet ne dispozicion aksionareve dhe perfaqesuesve te

tyre dhe nënshkruhet prej tyre.

Asambleja e pergjithshme cakton nje kryetar.

Nése asnjë prej Administratoreve nuk deshiron té caktohet si Kryetar i mhledhjes ose nése asnjë prej

Administratorëve nuk është i pranishem per pesembedhjete minuta duke filluar nga ora e caktuar per

fillimin e mbledhjes, aksionarët e pranishëm dhe rue té drejte vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetari të

mbledhjes.

Administratori ose anëtari i KCshillit te Mbikqyrës pavarésisht se nuk éshtë aksionar, ka të drejtën e

pjesëmarrjes si edhe te marré fjalen ne çdo mbledhje të Asamblese se Pergjithshme dhe ne mbledhjet e

veçanta té aksionarëve, zotérues të aksioneve té kiasave të ndryshme.

Neni 16

Kuorumi

Ne rastin e çeshtjeve, qé vendosen me shumice té zakonshme, asambleja e pergjithshme mund t&marrë

vendime té vlefshme, vetAm nésejané té pranishem ose té perfaqesuar aksionarët, që zotërojnë me

shume se 30 per qind té aksioneve, me të drejtë vote. Kur asambleja duhette vendose per çesh;je, të

cilat kerkojne shumice të kualifikuar, sipas nenit 145 të Ligjit 9901, asambleja e përgjithshme mund té

mane vendime të v!efshme, vetém nëse aksionarët, qC zotCrojnC me shume se gjysmën e numnit total

té aksioneve me té drejte vote, apo perfaqesuesit e tyre, marrin pjesë ne votim personalisht ose votojnë

me shkrese apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të nenit 142 té këtij igji.

Nëse asambfeja e përgjithshme nuk mund té mblidhet per shkak té mungesës se kuorumit te permendur

né pikën 1 té ketij neni, asambleja mblidhet përsëni jo me vonë se 30 dité, me té njëjtin rend dite.

Neni 17

Marrja e vcndimeve

Asambleja e pergjithshme vendos me tn të katertat e votave te zoteruesve te kapitalit, te aksionarëve

pjesëmarrës, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit té regjistruar, shperndarjen

e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerisë.



Asambieja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakëve pjesëmarrës, per çeshtje te tjera te

parashikuara ne nenin 14 të ketij statuti.

Neni 18

KëshiIIi Mbikqyrès

Keshilli Mbikqyrës perbehet nga të paktën tre apo një numër me i madh, porjo me shume se 21

anëtarë. Anëtarët jane individe, shumica e të cilëve duhet të jenë te pavarur dhe të ndryshem nga

administratoret e shoqerise.

Anëtarët e késhillit mbikqyres zgjidhen nga asambleja e pergjithshme me shumicen e kerkuar ne piken 2

të nenit 145 te Ligjit, duke zbatuar afatin e emërimit, të percaktuar ne statut, i ciii nuk mund të jetë me i

gjatë se 3 vjet. Anëtarët e keshillit mbikqyres mund të rizgjidhen.

Këshilli Mbikqyres ka keto tC drejid dhe përgjegjësi:

a) te kontrolloje e te mbikëqyre zbatimin e politikave tregtare të shoqërise nga administratorët;

b) te pCrgatisë, me kërkesë të asamblese se pergjithshme, marrjen e masave, që jane në kompetence të

kesaj të fundit, Cl rekomandoje asaj vendime të nevojshme përt’u marrë, si dhe të zbatoje vendimet e

asamblese;

c) ç)te therrase mbledhjen e asamblese së pergjithshme, sa here vleresohet e nevojshme per interesat e

shoqe rise;

d) të kujdeset që shoqeria të respektoje iigjin dhe standardet e kontabilitetit;

e) dh) të shqyrtoje e te kontrolloje hbrat kontabel, dokumentet dhe aktivet e shoqerise;.

f) te sigurojé se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimete tjera

te raportimit e publikimit, tedetyrueshme në bazë té Iigjit apo statutit, te kryhen me saktesi nga

administratoret. Këto dokumente duhet të miratohen e të nenshkruhen nga te gjithe e anëtarët e

këshfliit te adrninistrimit per t’iu paraqitur asamMese së përgjithshme, se bashku me një raport te

keshiflit te administrimit per miratim dhe nje pershkrim per mbikeqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithe

vitit financiar;

g) te emeroje dhe te shkarkoje administratoret;

h) të percaktoje shperblimin e administratoreve;

2. Ne rastet e parashikuara ne pikat 3,4 e 5 te nenit 136 te këtij igji, këshWli Mbikqyres duhet të therrase

menjehere asambiene e pergjithshme, përtë shqyrtuar nëse shoqeria duhet te prishet ose per marrjen
e masave të tjera te nevojshme e të pershtatshme.



Personat e meposhtëm emërohen si unëtarë të pare se KeshiHit Mbikeqyres den në zgjedhjen e tyre nga

mbledhja e pare e Asamblese sé Përgjithshme:

- Ilir Koçi, findur mc 30.07.1991 no Tirane dhe banues ne Tirane: Domje, Rruga” Bylis 009”shtetas

shqiptar, madhor dhe mc zot c plotejurisike dhe per te vepruar, mbajtes I pashaportcs me nr:

Bl2952825.

- Nebi Koçi, lindur mc 25.01.1961 ne Tirane dhe banues ne Tirane: Domje, Rruga” Bylis 009”shtetas

shqiptar, macthor dhe me zotesi te plote jurisike dhe per te vepruar, mbajtes I kartes se lome nr:

034471672

-Vladimir Tosiluku, lindur ri4 04.05.1985 no Gjirokaster dhe banues ne Tiran : Rruga” Tom Plezha”,

Pallati Ajazi, shtetas shqiptar, madh dhe me zotesi te piote jurisike dhe per to vepruar, mbajtes I

kartes Se ID me nr: 036515633.

Neni 19

Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës

(1) Mbledhjet e Këshillit Mbikeqyrës do të mbahen te pakten dy here në vit sipas nevojave té aktivitetit

tregtartë Shoqenisë, denisa Asambleja e Përgjithshme te vendose me shumice te zakonshme votash mbi

shpeshtësine e këtyre mbledhjeve.

(2) Vendimet e Këshiliit Mbikeqyres mennen me kuonumin e përcaktuar në pikën 5 të nenit 167 dhe

nenin 162 të Ligjit. Anetarët e Keshillit Mbikeqyrës mund te marrin pjese në mbledhje nepërmjet

mjeteve elektronike té komunikimit perfshire komunikimin video dhe audio konference. Ata mund të

rnarnin pjesë në votime duke perdorur numnin PIN te leshuar çdo anëtari në momentin e emCnimit

(3) Anëtarët e Keshillit Mbikeqyrës emërojnë njënin prej tyre si Kryetarte mbledhjes, i ciii murd të

shkarkohet ne çdo kohe nga kjo detyre. Kryetani do të drejtoje çdo takim të Keshillit Mbikeqyrés në te

cHin ai është i pranishëm. Ne rast so Kryetari nuk deshiron të drejtojC mbiedhjen apo nuk është i

pranishëm brenda pese minutave nga orari i caktuar per mbledhjen, anëtarët e Keshillit Mbikeqyres

mund te ernerojne njërin prej tyre si Kryetar te nihiedhjes.

(4) çeshtjet e rendit té ditCs vendosen me shumicén e votave te pjesëmarrësve. Ne rast numni te

barabarté votash, vota e Kryetanit do të jeW vendimtare.

(5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e Keshillit Mbikëqyrës, ose komitetet e anëtarëve tC Këshillit

Mbikeqyres, ose nga persona të cilet veprojnë si anëtarë te Keshillit Mbikeqyrës, pavaresisht nëse behet

o ditur ne vijim se emënimi i anëtarit të Këshillit Mbikeqyres ka pasur mangësi ose keta anëtare jane

skuahfikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë te votonin, dote konsiderohen te

viefshme njelloj sikur keta persona te shin emeruar rregullisht dhe te shin cilësuar e te vazhdonin

detyrCn Si anëtarë të Keshillit Mbikeqyres dhe të kishin te drejtë të votonin ne mbledhje.



(6) Vendimi me shkrim nënshkruar nga te gjithe anëtarët e Késhillit Mbikëqyrës të diet kane të drejtë

te njoftohen per mbledhjet e Këshiilit Mbkëqyrës ose të rijë komiteti të Keshillit Mbikeqyres ështe

njelloj I vlefshem dhe I efektshem sikurtë ishte miratuar né mbledhjen e Keshiiiit Mbikeqyres ose të

komitetit të Keshillit Mbikëqyres, të mbledhur dhe të zhviliuar rreguliisht.

Neni 20

Procesverbaiet e Kesh Wilt Mbikeqyres

Keshillit Mbikëqyres eshtë përgjegjës per mbajtjen ne iibra te posaçëm të procesverbaleve:

1. te gjithe takimeve te Këshillit Mbikeqyrës; dhe

2. te gjitha mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyres dhe komiteteve të tij, perfshire edhe emrat e

Administratorëve të pranishem në cdo mbledhje.
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Largimi I anëtarëve tè Këshiiiit Mbikëqyrës

(1) Detyra e anëtarit te Këshillit Mbikëqyrës perfundon ne rast Se:

1. personi pushon sé qeni anëtar Këshillit Mbikeqyres ne bazë të dispozitave të Ligjit duke perfshire

parashikimet e pikes 4 të nenit 167 dhe nenit 157.

2. personi ndodhet ne gjendje paaftësie paguese;

3. personi yuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;

4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose

5. ka munguar per me shurne se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarCve té tjerë té Këshillit

Mbikëqyrës në mhledhjet e këtij keshilli të mbajtura gjatë kesaj perludhe dhe Asambleja e Pergjithshme,

me propozim të Këshliiht Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë. nga detyra. 7

Neni 22

Administratorét

KëshiIIi Mbikqyrës emëron nje ose me shume persona fizike si administratorë të shoqerise, per nje afat

të percaktuar në statut, i ciii nuk mund té jeté me i gjatë se 3 vjet. Administratorët e shoqerise mund të

rizgjidhen. Emërimi prodhon pasoja pas regjistrimit né Qendren Kombetare të Regjistrimit.

2. Administratori i nje shoqerie mëmë nuk mund të zgjidhet si administrator i nje shoqerie te kontroiiuar

dhe anasjeiltas. çdo emérim i bere në kundershtim me keto dispozita eshtë absolutisht I paviefshem. Të

drejtat e të tretëve mbrohen sipas nenit 12 te këtij iigji.



3. Administratoret kane tC drejte dhe detyrohen:

a)te kryejnë të gjitha veprirnet e administrimit të veprimtarisë tregtare té shoqërise;

b) të perfaqesojnë shoqërinë tregtare;

c)të kujdesen per mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të ibrave kontabel të shoqërisë;

c) të përgatisin dhe té nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisé së

veprimtarisë, te diet ia paraqesin keshillit të administrimit per rniratim, se bashku me propozimet per

shperndarjen e fitimeve, përt’u paraqitur me pas per miratim nga asambleja e pergjithshme;

d) të krijojnë një sistem monitorimi e njoftimi të hershem per rrethanat, që kercenojne ekzistencen e

shoqë rise;

dh) té kryejne regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhenave te shoqërise, sipas parashikimeve

te këtij Iigji apo të Iigjeve té tjera;

e) te raportojnë pérpara keshillit të administrimit per zbatimin e politikave tregtare dhe, me realizimin e

veprimeve me rëndësi të veçantë, per veprimtarinë e shoqerise;

e) te kryejne detyra té tjera, tÉl percaktuara në Iigj dhe në statut.

f)te jape direktiva per adrninistratoret per zbatimin e politikave tregtare te shoqerisë;

g) të miratoje marrjen përsipër tE detyrimeve me viere mete larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise,

që rezulton në pasqyrat e fundit financiare, te certifikuara, nëpërmjet nenshkrimit te huave apo

emetimit te obligacioneve apo instrumenteve të tjera të borxhit;

gj) të vendose krijimin e bashkëpunimeve tregtare afatgjata dhe propozimin e politikave, perthemelimin

e shoqerive tregtare ose té grupeve të reja;

i) te kryejë veprimet e tjera, te percaktuara ne Iigj dhe ne statut.

4. Detyrat, që i cakton Iigji këshillit te administrimit, nuk mund t’u delegohen administratoreve.

5. Ne rastet e parashikuara ne pikat 3,4 e 5 te nenit 136 të ketij Iigji, administratorët duhet të

informojne menjëherë kryetarin e keshillit te administrimit.

Administrator! shoqerise dote jete z.Fatos Koçi, per nje periudhe kohe 3 vjet mete drejte rizgjedhje.
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Shkarkimi I Administratoréve

(1) Detyra e Administratorit perfundon në rast se:



1. personi nuk është me Administrator në baze të dispozitave të Ligjit perfshire shkarkimin nga

Asambleja e Pergjithshme në pajtim me piken 2 të nenit 167, dbe shkronjCn “c” të pikes 2 të nenit 135

të Ligjit;

2. personi ndodhet ne gjendje paaftesie paguese;

3. personi yuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;

4. personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose

5. ka munguar per me shumé se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Keshillit Mbikeqyres ne mbledhjet e

Administratorëve të mbajtura gjatë kesaj periudhe dhe Asambleja e Pergjithshme, me propozim të

Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Kreu IV

Dividendét dhe Kalimi I Fitimeve ne Kapitalin Themeltar
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Dividendët S

(1) Ne perputhje me dispozitat e Ligjit, shoqeria me shumice te zakonshme te votave së Asamblese se

Pergjithshme mund të dekiaroje dividendet né perputhje mete drejtat perkatese të aksionareve.

(2) Me perjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që Iidhen me aksionet, të gjithe

dividendet dekiarohen dhe paguhen né përputhje me shumat e paguara per aksionet per të cilët

paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim te drejte me shumat e

paguara per aksionet, pjesës ose pjesëve të periudhës përtë cilën paguhet dividendi; në rast se aksioni

emetohet me kushtin e perfitirhit té dividendit nga nje date caktuar, dividendi do të paguhet në

perputhje me këte kusht.

(3) Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqërisë

nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat e aksionit.

(4) cdo dividend që nuk është kerkuar té paguhet brenda dymbedhjete vjetëve nga data e maturimit, né

rast se vendoset nga Asambleja e Pergjithshme, do té perfitohet nga shoqeria e cila nuk dote jetë me e

detyruar qé ta paguajë ate.
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Kalimi I Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratorét, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Pergjithshme me shumice te kualifikuar votash

sipas kuorurnit te percaktuar nga neni 145 i Ligjit, mund te vendosë te kalojë në kapitalin themeltarte



Shoqerise f1timet e pashperndara të cilat nuk do të perdoren përtë paguar dividende preferenciale apo

shuma te tjera të parashikuara per rezerva Iigjore ose kapitali.

Kreu V

Prishja dhe njoftimet

Neni 26

Prishja dhe likuidimi

Ne rast të likuidimit té Shoqërisë, ikuiduesi, ne përputhje me Ligjin dhe me vendimin e posaçëm te
Asamblese së Pergjithshme të marrë me shumice të kualifikuar, mund të shperndaje i,e dobi të

aksionarëve të gjithe ose një pjesë të vleres se pasurive të Shoqerise dhe per kete qellim, mund të

vieresoje cdo pasuri dhe té percaktojë mënyrën e shpërndarjes rnidis aksionareve ose atyre që zotërojnë

aksione të kiasave të ndryshrne të Shoqërise.
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Baza Ligjore

Shoqeria dote zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e

Iegjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, dote zbatohen dispozitat e Iigjit ‘Per tregtaret dhe shoqerite

tregtare”, Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 28

Mosmarrëveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per

cdo mosmarreveshjè qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, dote jete kompetente Gjykata

Shqiptare.

Aksionarët Themelues te shoqerise

*TESIDEM ALBANIA* SHA

Emrat dhe nënshkrimet

Fatos KoçiPetrika Nell


