






















ASAMBL  i I  SIONAREVE 

FEDERATA SHQIPTARE E FUTB 

Perfaqesuar nga 

z. Armand DUKA 

inistria e Financave dhe EkonomisL& 

aqesuar n 

tefan I(  61.  QLLARI 

Shoqeria "QENDRA SPORTIVE KUQ E ZI" sh.a 

Tiranë, Rruga 'tElbasanit", 

NU1S:L 117050120 

VENDIM I 

I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE 

date 12.01.2018 

Ne Tiranë, sot me date 12.01.2018 Asambleja e Ortakëve të shoqerise UQENDR.A  SPORTWE 

KLIQ E ZI" sh.a., në selinë e shoqerise, pasi mon në shqyrtim ecurinë e deritanishme dhe nevojat 

e shoqerise 

VENDOSI: 

1. Të kryeje vlerësimin aktual dhe regjistrimi në kontabilitet i truallit prej 2660 m2 bazuar 
në VKM Nr. 728 date 08.12.2017 si dhe kalimi në shtesë të kapitalit themeltar të 

shoqerise, pa ndryshuar raportet e zotërimit të aksioneve midis Aksionarëve në 

kapitalin themeltar. Per rrjedhoje, anullimin e vendimit të Asamblesë së Aksionarëve 

date 21.04.2017 per pikat 1, 2, 3, 4, 6. 
2. Ndryshimin e sistemit të ndriçimit në stadiumin e ri kombëtar nga ai kiasik në sistem 

LED. Firiancimi i këtij sistemi ndriçimi do të bëhet nga ortaku Federata Shqiptare e 

Futbollit. Autorizohet administratori i shoqerise të ndjekë të gjitha praktikat e 

nevojshme per zbatimin e ketij vendimi. 

3. Shkarkimin e anëtarit të këshfflit të administrimit z.Gjergj Kosta; 
4. Emërimin e per nje afat 3 (tre) vjeçar të anëtarit të këshillit të administrimit z.Stefan 

Koçollari; 

5. Emërimin si auditues ligjor të shoqerise per certifikimin e pasqyrave financiare të vitit 

2017, shoqerine "Deloitte Audit Albania". 
6. Dhenien e pelqimit per ndryshimin e Garancise se Permbushjes së Marreveshjes per 

Projektimin, Prishjen, Financimin dhe Ndertimin e Kompleksit te Stadiumit te ri 
Kombetar, nga Garand Bankare (Cash Collateral) ne garanci permes nje shoqërie 

Sigurimi. 
7. Autorizimin e z. Aldi Topciu dhe znj.Emi Shena që te dy se bashku ose veç e veç të 

ndjekin procedurat e nevojshme per regjistrimin e këtij vendimi pranë Qendres 
Kombetare te Biznesit Tiranë. 






