


































Ne kete mbledhje u diskutua lidhur me rendin e ditës si me poshte: 
1 

4 

Nr.  qoZ  Prot 
Tirana, me  C L/ ,42-12021 

TOP CHANNEL 

Rruga "5 Dëshmoret" 

Nr. 20, Kodër Mezez, Kashar 

Tirana-Albania 

Tel: +35542253 177 

Fax: +35542253 178 

email: infotop-channel.tv  

VENDIM NR. 	 www.top-channel.tv  

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME  
TIE AKSIONEREVE TE SHOOERISE "TOP CHANNEL" SHA  

Sot, me date 01/12/2021, ora 13.00, ne selinë e Shoqërisë "Top Channel" Sha me adresë 
Rruga "17 Nëntori", Godina nr. 20, Mezez Koder, Kashar, Tirane, Shqiperi u mblodh Asambleja e 
Pergjithshme e Aksionareve td Shoqerise, e perbere nga aksionerët: 

Znj. Vjollca Hoxha, shtetase shqiptare, madhore, mbajtese e Pasaportes me nr. SF1997404 dhe ID 
me nr. G95323231L, zotëruese e 20 % të aksioneve te Shoqerise. 

Lorela Hoxha, zotëruese e 20 % te aksioneve të Shoqerise, shtetase shqiptare, mbajtese e pasaportes 
me numer BG5020378 dhe ID me nr. J36019045D, madhore me zotësi te plote juridike per te vepruar. 

Sara Hoxha, zotëruese e 20 % të Aksioneve te Shoqerise, shtetase shqiptare, mbajtese e pasaportes 
me numer BJ5 996445 dhe ID me nr. J65 11 8047S, madhore me zotësi td plote juridike per te vepruar 

Redia Hoxha, zoteruese e 20 % te Aksioneve të Shoqerise, shtetase shqiptare, mbajtese e pasaportes 
me numer B10520837 dhe ID me nr. J85215052V, madhore me zothsi te plote juridike per te vepruar. 

Itan Hoxha, zotërues i 20 % td aksioneve te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i Dritan dhe i Vjollca, 
lindur me 04.07.2007 në Itali dhe banues ne Tiranë, minoren nën pergjegjesine e vetme prinderore te 
nënës se tij Znj. Vjollca Hoxha, mbajtes i pasaportes me numer BG7268879 dhe nga ID me nr. 
K7070405013, i ciii ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 data 8.5.2003 per Kodin e 
Familjes, perfaqesohet plotesisht nga prindi Znj. Vjollca Hoxha. 

Rezulton se jane te pranishem në mbledhje Vjollca Hoxha, Lorela Hoxha, Sara Hoxha, Redia Hoxha 
dhe Itan Hoxha, zotërues bashkarisht te 100 % td aksioneve te Shoqërise "Top Channel" Sh.a. 



Sara HOXHA Vjollca HOXHA 

C  '  
Redia HOX 

Itan HOXHA 

Perfaqësuar nga Zj. Vjollca Hoxha 

Lorela HOXHA 

1. Riperteritjen e mandatit te Administratores se vetme te shoqerise Top Channel SHA 
2. TL ndryshme sipas propozimeve. 

Mbledhja konsiderohet e rregullt pasi në perputhje me nenin 14 të Statutit td Shoqerise "lop Channel" 

Sha dhe Ligjit Nr. 9901 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" i ndryshuar, jane te pranishem 
personalisht aksionerët që zoterojne 100 % te aksioneve ne kapitalin e Shoqerise. 
Per sa me sipër, Asambleja e Aksionerëve te shoqerise "lop Channel" sh.a, pas diskutimit mbi rendin 

e dites, me unanimitet; 

VENDOSI 

I .Te ripertërijë mandatin e administratores se vetme Znj Vjollca Hoxha, mandati i ta cult do te jetë 

per nje periudhë 3—vjecare duke i konfirmuar te gjitha kompetencat e parashikuara në statutin e 

shoqerise dhe nga ligjet në fuqi. 
2.Te depozitoje kete Vendim dhe cdo dokument tjeter që lidhet me çeshtjen, në regjistrin tregtar prane 
QKB nepermjet Administratorit dhe çdo personi tjeter të autorizuar prej tij, të cilët mund të 

nenshkruajne te gjithë dokumentet e nevojshme që When me këtë procedure. 

Ky vendim perpilohet në 4 (kater) kopje të njëjta në gjuhen shqipe dhe nënshkruhet rregullisht nga 

Aksionerët e Shoqerise "lop Channel" Sh.a. 

PER SHOQERINE "TOP CHANNEL" SH.A 

AKSIONERET 
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