
STATUTI 

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TIE KUFIZUAR 

"Synergy Marketing Group Albania "SH.P.K 

KREUI 

Emërtimi, Objekti, Kohezgjatja, Selia, Forma Juridike 

Neni 1 

Emërt i ml 

Emërtimi i shoqerise me pergjegjesi td kufizuar, person juridik i td drejtës shqiptare, është "Synergy 
Marketing Group Albania" sh.p.k dhe me emer tregtar Synergy Marketing Group Albania. 

Neni 2 

Objekti 

Shoqeria do td kryeje aktivitetin e meposhtOm: 

1. ShOrbime tO lidhura me fushën e turizmit si ,biletari, organizime udhetimesh dhe turesh turistike, 
paketa turistike, rezervime fjetje, etj. ShOrbime pagesash si energji elektrike, ujO, gjoba 
makinash, taksa, tatime, pagesat e kompanive te telefonisë fikse, celulare, internetit, td 
kabllorëve televiziv, pagesa td kompanive td sigurimeve. Ofrimin e shOrbimeve td printimit, 
fotokopjeve, kancelarie, artikuj per femije, prodhimit apo shitjes se aksesorOve tO shOrbimeve td 
mOsipOrme. Tregti importi, eksport, tO malirave e shOrbimeve td lidhura me sherbimet e 
mOsiperme dhe mallra td tjera. Sherbime speciale dhe kosulencë nO fushen e marketingut. 
Organizim evente promocionale, kulturore, konferenca, panaire, botime, kurse, trajnime 
komunikim, plan marketing, menaxhim media apo kerkime tregu ne nivel kombetar apo 
nderkombetar.. Ofrimin e shërbimeve td mOsipOrme ose të ngjashme me to pOr palOt e treta 
(shoqeri private apo ente shteterore). 

2. Me q011im realizimin e objektit td aktivitetit të saj, Shoqeria mund td kryej operacione tregatre 
me pasuri td luajtshme dhe td paluajtshme, si dhe td administroj, td blej , td shesO, to jap me qira 
shoqeri e aktivitetet e tyre si dhe td ketë interesa e pjesmOanje në shoqeri, konsorciume td 
themeluara apo në themelim e siper, qO kanO object td ngjashem me objektin e aktivitetit td 
ShoqerisO ose qO i shOrben realizimit td ketij objekti. Ne pergjithesi, Shoqeria mund td kryej çdo 
veprimtari td nevoj shOrn e të dobishOm, td lejuar nga ligji per realizimin e objektit td aktivitetit td 
saj. 

Neni 3 

Kohëzgjatja 

4\ 



Shoqeria do te zhvillojë aktivitetin e saj per nje periudhë kohore te pakufizuar, duke fihluar nga data e 
regjistrimit ne Qendren Kombëtare te Biznesit. 

Neni4 

Selia 

(1) Shoqeria e ka selinë ne adresën: Rruga Mikel Maruli, Pallati "PIENVIS", Nr. 4, Unaza e Re, 

(2) Shoqeria mund të ndryshoje selinë e saj, td hape zyra perfaqesie, dege, Brenda dhe 
jashte Republikes Se Shqiperise, vetëm me vendim te Asamblesë Se Ortakeve. 

KREU II 

KAPITALI 

Neni 5 

Kapitali themeltar 

(1) Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100.000 Iekë dhe eshte I perbere nga I kuote. 

(2) Pjesemarrja Z.Ervin Myftaraj shtetas Shqiptar, lindur në Fier, me 04/08/1984, mbajtës i kartës Se 
identitetit nr.024861090 si ortak I vetem në kapitalin e shoqërisë është per gjithë kapitalin themeltar td 
shoqerise në vlerën e 100.000 lekëve te perbere nga 1 kuotë. 

(3) Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund te perfaqesohen nga letra me vlerë të tregtueshme. 

(4) Kontributi i ortakeve mund te jetë në para ose nC natyre, pasuri te Iuajtshme e W paluajtshme. 

(5) Ortaku, që pengohet te ushtroje te drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës Se shoqerisë, ka 
te drejte t'i kërkojë gjykates te urdhërojë ndalimin e cënimit apo shperblimin e dëmit td shkaktuar, si 
pasojë e cënimit te kg-tyre te drejtave. Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 vjetëve nga çasti i cenimit. 

(6) Secili ortak ka te drejtë te perfitoje nje çertifikate per te vertetuar zotërimin e kuotës së kapitalit. 

(7) Ortaket e shoqerise përgjigjen per detyrimet kundrejt te tretëve deri në vlerën e kontributit te tyre në 
kapitalin e saj. 

Neni6 

Mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave 

(1) Kuotat e kapitalit te një shoqërie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund 
te fitohen apo kalohen nëpermjet: 

a) kontributit në kapitalin e shoqerisë; 



b) shitblerjes; 

c) trashCgiinisë; 

ç) dhurimit; 

d) cdo menyre tjeter td parashikuar nie ligj. 

(2) Ne rastin e kalimit td kuotave me kontratë, kontrata duhet të behet me shkrim. 

(3) Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave td tretëve jashtë shoqerisë, me miratimin e shoqërisë dhe td 
drejtën e parablerjes në favor tC shoqerise apo td ortakëve td tjerë, sipas modaliteteve dhe shumicës Se 
kualifikuar që kërkon ndryshimi i statutit. 

(4) Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton ate, pergjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqerise per 
detyrimet që rrjedhin nga zoterimi i kuotes, nga çasti i kalimit td kuotave, deri në çastin e regjistrimit 
td kalimit td saj në Qendren Kombetare td Biznesit, sipas nenit 43 td ligjit nr. 9723, date 3.5.2007 "Per 
Qendren Kombëtare të Biznesit". Regjistrimi i kalimit td kuotave ka efekt deklarativ. 

(5) Pjesët e kapitalit themeltar jane lirisht td transferueshme ndermjet ortakëve. 

(6) Pjesët e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rrugë trashëgimie. 

Neni 7 

Zmadhimi  dhe zvogelimi i kapitalit 

(1) Asambleja e Pergjithshme, me shumicë td kualifikuar, mund td zmadhojë kapitalin themeltar 
td shoqerise duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues në shumën e percaktuar në vendimin përkatës. 
Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e ortakëve td rinj në shoqeri, miratohet nga Asambleja e 
Pergjithshme me shumicën e kualifikuar td votave td ortakëve. 

(2) Shoqeria mund td vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqerise me vendimin e 
Asamblesë së Pergjithshme te marrë me shumicën e kualifikuar td votave. 

KREU III 

ORGANET VENDIMMARRIISE DHE DREJTUESE 

Neni 8 

Organi  Vendimmarrës 

(1) Asambleja e Ortakëve eshtë organi i vetëm vendimmarrës i shoqerisë që miraton cdo ndryshim 
td statutit sipas modaliteteve td përcaktuara në Ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe 
shoqerite tregtare". 

(2) Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per 
shoqërine per çeshtjet e meposhtme: 



a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqerise; 

b) ndryshimet e statutit; 

c) emërimin e shkarkimin e administratoreve; 

ç) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe td ekspertëve kontabël të autorizuar; 

d) përcaktimin e shperblimeve per personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" td kësaj pike; 

dh) mbikeqyrjen e zbatimit td politikave tregtare nga administratori (-ët), perfshirë pergatitjen e 
pasqyrave financiare vjetore dhe td raporteve td ecurisd Se veprimtarisë; 

e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe td raporteve të ecurisë se veprimtarise; 

e) zmadhimin dhe zvogelimm e kapitalit; 

f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre; 

g) përfaqësimin e shoqerise në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve; 

gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise; 

h) miratixnin e rregullave procedurale te mbledhjeve të asamblesë; 

i) çeshtje të tjera td parashikuara nga ligji apo statuti. 

(3) Administratori i shoqerise nuk mund të veprojne si përfaqësues i ortakëvc në asamblenë e 
pergjithshme. 

(4) Autorizimi mund të jepet vetëm per nje mbledhje te asamblese sC pergjithshme, e cila perfshin edhe 
mbledhjet vijuese me të njëjtm rend dite. 

Neni 9 

Mënyra e thirrjes Se Asamblesë së Pergjithshme 

(1) Asambleja e Pergjithshme thirret nga Administratori nëpënnjet një njoftimi me shkresë ose 
nepërmjet postës elektronike (e-mail). Njoftimi me shkresë apo me poste elektronike duhet td permbaje 
vendin, daft, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e Vu dergohet td gjithë ortakëve, jo me vone se 7 ditë 
përpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblesë. 

(2) Kur Asambleja e Pergjithshme nuk eshtë thirrur sipas pikes 1 td këtij neni, ajo mund 
të marrë vendime td vlefshme vetëm nëse td gjithe ortakët jane dakord, per td marrë vendirne, 
pavarësisht parreguilsise. 

Neni 10 

Kuorunit 



(1) Ne rastin e marrjes së vendimeve, që kerkojnë nje shumicë td zakonshme, Asambleja e 
Pergjithshme mund td marrë vendime td vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me td drejtë vote, 
që zotërojnë me shumë se 30 per qind td kuotave. 

(2) Ne rastin kur Asambleja e Pergjithshme duhet to vendose pOr çOshtje, të chat 
kOrkojne shumicO tO kualifikuar sipas nenit 87 td Iigjit "Per TregtarOt dhe Shoqerite Tregtare", ajo mund 
tO marrO vendime te vlefshme vetOm, nOse ortakët qO zotOrojnO me shumO se 1/2 (gjysmen) e numrit 
total tO votave, jane td pranishem personalisht, votojnO me shkresO apo mjete elektronike, sipas 
parashikimeve të pikes 3 td nenit 88 td Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtarOt dhe shoqerite 
tregtare". 

(3) NOse asambleja e pOrgjithshme nuk mund td mblidhet per shkak td mungesës së kuorumit 
td permendur me lart, asambleja mblidhet perseri jo me vonO se 30 dite, me td njOjtin rend dite. 

Neni 11 

Marrja e vendimeve 

(1) Asambleja e pOrgjithshme vendos me 3/4  (tri tO katOrtat) e votave tO zotOruesve tO kapitalit, 
to ortakeve pjesemarres, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogOlimin e kapitalit të regjistruar, 
shpOmdarjen e fitimeve, norganizimin dhe prishjen e shoqOrise. 

(2) Asambleja e pOrgjithshme vendos me shumicën e votave td ortakeve pjesemarrOs, pOr cOshtje td tjera 
Si: 

a) percaktimi i politikave tregtare te shoqerisO; 

b) emOrimin dhe shkarkimin e administratoreve; 

c) emërimi dhe shkarkimi  I  likuiduesve dhe i ekspertOve kontabei te autorizuar; 

ç) percaktimi i shperblimeve; 

d) mbikeqyrja e zbatimit td politikave tregtare nga administratoni, përfshirë pOrgatitjen e pasqyrave 
fmanciare vjetore dhe td raporteve td ecurise sO veprimtarisO; 

e) perfaqesimi i shoqOrise nO gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratorit; 

f) miratimi i rregullave procedurale te mbledhjeve td asamblesO; 

g) çeshtje td tjera tO miratuara nga ligji apo statuti; 

(3) (;do ndryshim statuti duhet to depozitohet pranC QKR per te pasqyruar ndryshimet nO skedOn e 
shoqerise. 

Neni 12 

Administrimi 



(1) Shoqena do td administrohet nga një administrator. 

(2)Personi përgjegjës per administrimin dhe përfaqësimin e shoqerise është Z.Ervin Myftaraj shtetas 
Shqiptar, lindur në Fier , me 04/08/1984, mbajtes i kartës se identitetit nr.02486 1090. Kompetencat e 
përfaqesimit jane td plota duke i dhënë tager perfaqesuesit td perfaqesoje shoqerine në td gjitha 
marrëdhëniet juridike apo veprimet juridike, nit td chat shiaqet shoqeria. 

(3) Administratori do të ushtrojë detyrat e tij sipas statutit dhe ligjit per një periudhe 5 (pesë) vjecare me 
td drejte ripërteritje. 

(4) Emërimi I administratorit prodhon efekte pas regjistrimit ne Q.K.B. 

(5) Tagrat e përfaqesimit të administratorit dhe çdo ndryshim I tyre njoftohcn per regjistrim 
prane Qendrës Kombëtare të Biznesit. 

(6) Asambleja e pergjithshme mund td shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë td zakonshme. 

(7) Administratori mund Vu delegoje personave td tretë td caktuar prej tij, një pjese apo td gjitha 
kompetencat e tij, me and td nje prokure e cila ështC objekt aprovimi nga Asambleja e Ortakëve me 
shumicë prej 60 %. E njëjta procedure ndiqet edhe per revokimin e kesaj prokure. 

Neni 13 

Kompetencat 

(1) Administratori ka td drejte e detyrohet tC: 

a) kryeje të gjitha veprimet e administrimit td veprimtarisë tregtare td shoqerise, duke zbatuar politikat 
tregtare, td vendosura nga asambleja e pergjithshme; 

b) perfaqesoje shoqerine tregtare; 

c) kujdeset per mbajtjen e sakte e td rregullt td dokumenteve dhe të librave kontabël; 

ç) përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë Se 
veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet per shpërndarjen e fitimeve, I paraqet keto dokumente 
përpara asamblesë se pergjithshme per miratim; 

d) krijon nje sistem paralajmerimi në kohën e duhur per rrethanat, që kercenojne mbarëvajtjen e 
veprimtansë dhe ekzistencën e shoqerisë; 

dh) kryen regjistrimet, i dergon td dhenat e detyrueshme td shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per 
Qendrën Kombëtare td Regjistrimit; 

e) raporton perpara asamblesë se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me 
realizimin e veprimeve td posaçme me rendesi td veçantë per veprimtarinë e shoqerise tregtare; 

e) kryen detyra të tjera te percaktuara në Iigj dhe ne statut. 



(2) Administratori OshtO i detyruar td thOrrasë asamblenë e pergjithshme edhe kur: 

- sipas bilancit vjetor apo raporteve td ndOrmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qO aktivet e 
shoqerisO nuk i mbulojnë detyrimet e kOrkueshme brenda 3 muajve nO vazhdim; 

- shoqeria, brenda 2 viteve tO para pas regjistrimit td saj, propozon td blejë nga nje ortak pasuri, që kane 
vlerO me to land se 5 per qind td aseteve to shoqerisO, qO rezulton nO pasqyrat e fundit financiare tO 
certifikuara. 

(3) Administratori ka td drejtO td kryejO td gjitha veprimet e administrimit të zakonshOm e 
td jashtOzakonshOm. 

(4) Administratori pOrfaqeson ShoqOrinO pOrpara td gjithO personave fizike e juridikë, publikO dhe/ose 
private vendas apo to huaj, autoriteteve shtetërore shqiptare apo td huaja, perfshi këtu autoritetet 
gjyqesore td tO gjitha shkallOve. 

(5) Administratori ka td gjitha kompetencat per tO vepruar në marrOdhOnie me tO tretOt nO emOr 
td shoqerisO, nO to gjitha rrethanat me pOijashtim tO kompetencave qO ligji ia jep shprehimisht ortakOve 
td shoqOrise. 

(6) Administratori angazhon shoqOrine në marredhOniet me të tretët nëpërmjet akteve 
që jane nO perputhje me objektin e saj. 

(7) ShoqOria nuk merr pOrsipOr pasojat ndaj td tretOve kur ajo provon se td tretët e dimn që akti i 
Administratorit/Ove e kalonte objektin e shoqerisO ose kur td tretOt nuk mund ta injoronin kOtë akt nO 
rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk OshtO prove e mjaftueshme. 

Neni 14 

POrgjegjesitO 

(1) Administratori ështO pergjegjOs individualisht, ndaj shoqOrise ose ndaj to tretëve, per shkelje td 
ligjeve, per shkelje tO statutit, faje td kryera gjate administrimit tO shoqOrisO. 

(2) Pasojat e marrOveshjeve to pamiratuara nga asainbieja qO I sjellin dOm shoqOrisO, i ngarkohen 
administratorit dhe ortakut qO ka bOrO marrOveshjen, per tO pOrballuar ne mOnyrO individuale ose 
solidarisht sipas rastit pasojat përkatese. 

(3) POrveç sa Oshte parashikuar nO dispozitat e pOrgjithshme td detyrlinit tO besnikOrisO, sipas neneve 
14, 15, 17 e 18 td Iigjit "Per Tregtaret dhe ShoqOritO Tregtare", administratori detyrohet: 

1. a) tO luyejO detyrat e tij to pOrcaktuara ne Iigj dhe ne statut ne mirëbesim e në intcresin 
me td mire to shoqOrisO nO tërësi, 

b) td ushtrojë kompetencat qO i njihen ne ligj dhe ne statut vetOm per anitjen e q011imeve td pOrcaktuara 
ne kOto dispozita; 

c) td vleresojO me pergjegjOsi ceshtjet, per td cilat rncrrct vendim; 



ç) td parandalojë dhe menjanoje konfliktin, e interesave personale me ato td shoqerise; 

d) te ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshCm. 

2. Administratori, gjate kryerjes se detyrave td tij, pergjigjen ndaj shoqerise per çdo veprim ose 
mosveprim, që lidhet në mënyre të arsyeshnie me qëllimet e shoqerise tregtare, me perjashtim td rasteve 
kur, ne bazë të hetimit dhe vlerësimit td informacioneve perkatese, veprimi ose mosveprimi është kryer 
ne mirëbesim. 

3. Nëse administratori vepron ne kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 
1 e 2 të këtij neni, është i detyruar Vi demshperbleje shoqerise dëmet, që rrjedhin nga kryexja e shkeljes, 
si dhe Vi kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga këto veprime 
td parreguilta. Administratori ka barren e proves per td vërtetuar kryerjen e detyrave td tyre në mënyrë 
td rregullt e sipas standardeve të kërkuara. 

4. Ne mënyre td veçante, por pa u kufizuar ne to, administratori është i detyruar Vi 
demshperblejë shoqerisë dëmet e shkaktuara, nëse, nit kundërshtim me dispozitat e ligjit "Per Tregtarët 
dhe Shoqerite Tregtare", kryen veprimet e mëposhtme: 

a) u kthen ortakëve kontributet; 

b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë; 

c) u shpemdan aktivet shoqerise; 

ç) lejon që shoqeria td vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë td gjendjes financiare, duhej td 
parashikohej që shoqeria nuk do te kishte aftësi paguese per të shlyer detyrimet; 

d) jep kredi. 

5. Perveç padise per shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët mdividualisht 
ose se bashku, kane td drejtë td ngrenë padi penale kundër administratorit. 

6. Paditësit kane td drejtë td ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plote td dëmit që i është shkaktuar 
shoqerisë, perfshire edhe demshperblimin financiar, nëse Cshtë e nevojshme. 

7. Asnje vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kerkese-padise kundër administratorit per 
gabimet e kryera prej tij gjate ushtrimit td detyres. 

Administratori mund td shkarkohet në çdo moment me vendim të Asamblesë së Ortakëve, td aprovuar 
nga nje ose me shuinë ortakë që perfaqesojne 60% td kapitalit td shoqërise. 

Gjithashtu, Administratori mund të shkarkohet në çdo moment me vendirn te autoritetit gjyqesor 
shqiptar, per shkelje td ligjit. 

Neni 15 

Viti Financiar 



Viti financiar i Shoqerise fihlon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i 
pare financiar fihlon nga data e regjistrimit të shoqerise ne Qendren Kombëtare td Biznesit dhe mbyllet 
me 31 Dhjetor. 

Neni 16 

Bilanci i shoqerisë dhe dividendët 

(1) Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve, miraton 
bilancm e paraqitur nga Administratori. 

(2) Shoqeria mund Vu shperndaje fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit td dividendit: 

a) aktivet e shoqërisë mbulojne teresisht detyrimet e saj; 

b) shoqeria ka aktive likuide të mjaftueshme per td shlyer detyrimet që behen td kërkueshme brenda 12 
muajve në vazhdim. 

(3) Administratori lëshon një çertifikate td aftesise paguese,e cila konfirmon shprehimisht se shpemdarja 
e propozuar e dividendëve permbush kërkesat e paragrafit 2 td këtij neni, ndërsa kur gjendja e shoqerise 
tregon se shpemdarja e propozuar e dividendeve nuk i permbush keto kritere, administratori nuk mund 
ta lëshojë këtë çertifikate. 

(4) Pas plotesimit td parashikimeve ti! paragrafit 2 td këtij neni, shoqeria me shumice td kualifikuar 
td votave td Asamblesë së Pergjithsbme mund td deklaroje shpëmdarjen e dividendëve në raport me 
kuotat e zotëruara. 

Neni 17 

Ekspertët 

(1) Eksperti ka per detyre që te kontrollojë te gjjthe dokumentacionin kontabël 
td veprimtarise ekonomiko-tregtare tC shoqerise, ate gjithevjetor dhe ate në lidhje me kontrollet 
periodike td ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer një gje td tillë I ngarkuar nga 
ana e ortakeve. 

(2) Ne perfundim te kontrollit, eksperti kontabël i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e 
rezultatit td bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike td ushtruara, td cilat është i 
detyruar që t'ja paraqesë e dorëzojë në kohë ortakëve per Vi shqyrtuar e miratuar. 

Neni 18 

Shpërndarja ose prishja e slioqerise 

(1) Shperndarja ose prishja e shoqerise mund td Whet në cdo kohë: 

a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar në themelimin e saj; 

b) me vendim td Asamblesë së Pergjithshme td Ortakeve; 



c) me hapjen e procedurave të falimentimit; 

ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi I veprimtarise në 
perputhje me piken 3 te nenit 43 td ligjit nr.9723, date 3.5.2007 per" Qendren Kombëtare td Biznesit"; 

d) me vendim td gjykates; 

(2) Ne këtë rast, Ortakët marrin vendim me shkrim, parashikojne menyren e likuidimit td shoqerise, 
duke caktuar likuidator dhe shënon në cdo dokument td nxjerre prej tij emrin e likuiduesit dhe emërtesën 
shtese" Shoqeri në likuidim e sipër". 

(3) Prishja e shoqerise ka si pasojë hapjen e procedurave td likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me 
perjashtim të rasteve kur Cshtë nisur një procedure falimentimi. 

(4) Rregullat per proceduren e zakonshme td likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese jane nenet 191 
dcii në 203 td Ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare". 

(5) Shoqeria likuidohet me procedure td thjeshtëzuar, ne perputhje me nenet 204 dhe 205 td Ligjit "Per 
tregtarët dhe shoqerite tregtare". 

Neni 19 

Baza Ligjore 

(1) Shoqeria do td zhvillojë aktivitetin e saj në perputhje td plotë me këtë statut. Per sa nuk parashikohet 
në kete statut, do td zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregara dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe 
cfaredo ligji tjeter specifik në R.Sh. 

Neni 20 

Mosmarreveshjet 

Per mosmarrëveshjet që mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe 
per çdo mosmarreveshje qe mund td linde midis Shoqerise dhe te tretëve, do te jenë kompetente gjykatat 
shqiptare, sipas rregullave td parashikuara nga Kodi i Procedures Civile në Republiken e Shqipörise. 

Neni 21 

Dispozita e fundit 

(1) Ky statut hyn në fuqi me regjistrimin e tij pranë Qendres Kombetare td Biznesit. 

(2) Ky statut u redaktua në 3 ekzemplare me permbajtje dhe viere td njejte juridike, në gjuhen shqipe 
miratohet në parim dhe nen per nen nga Ortakët themelues te shoqerise tregtare dhe nënshkruhet ne të 
gjitha kopjet. 

Miratuar me date 10 /09 /2018 
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I shoqerise me pergjegjesi te kufizuar 
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