PLAN VEPRIMI I PËRGJITHSHËM PËR PROCEDURAT E NDARJES SË SHOQËRISË AKSIONERE
Hapat e veprimeve

Faza e parë:
Thirrja e mbledhjes së
Asamblesë së
Aksionerëvë për:
Shqyrtimin e raportit të
ekspertëve të pavarur,
projekt marrëveshjes së
ndarjes dhe
dokumentacionit
përkatës.

Dokumentacionii kërkuar

Afatet e përafërta

Projektmarrëveshja;
Sipas afateve për
Raporti i ndarjes;
njoftimin e
Pasqyrat financiare vjetore, Asamblesë
raportet
e
ecurisë
së
veprimtarisë, në mënyrë të
detyrueshme, për të paktën
tri vitet e fundi.

Autoriteti
përgjegjës
UKT sh.a. –
Drejtori i
Përgjithshëm

Shënime

Në këtë fazë nuk
nënshkruhet marrëveshje
midis aksionerëve, por
vetëm miratohet me
vendim Asambleje project
marrëveshja e ndarjes.
Në referim të kuadrit
ligjor për ndarjen e
shoqërive ujësjellës
kanalizime, kompetencat
për ndjekjen e
procedurave I takojnë
kryetarëve të bashkive

Mbledhja e asamblesë për Projekt vendim asambleje;
miratimin e projekt
Projekt marrëveshja e
marrëveshjes së ndarjes
ndarjes;

Data e caktuar për
mbledhje asambleje

UKT sh.a.
Drejtori i
Përgjithshëm
Drejtoria
Juridike

Miratimi i projekt
marrëveshjes së ndarjes
dhe ngarkimi I kryetarëve
të bashkive aksionere me
vendim të këshillave
bashkiakë përkatës

Sipas rregullave për
njoftimet e
mbledhjes së
këshillit bashkiak

Bashkitë
aksionere
Sekretaritë e
këshillave
bashkiakë
përkatës

Projekt vendim asambleje;
Projekt marrëveshja e
ndarjes;
Relacionet dhe project
vendimet.
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Thirrja e mbledhjes së
asamblesë të kryhet sipas
parashikimeve të statutit
të shoqërisë.

Rregjistrimi i vendimit të
asamblesë për miratimin
e projektmarrëveshjes në
QKR

Vendim asambleje;
Projekt marrëveshja e
ndarjes;
Raporti i ndarjes;
Pasqyrat financiare vjetore,
raportet
e
ecurisë
së
veprimtarisë, në mënyrë të
detyrueshme, për të paktën
tri vitet e fundit;
Raporti i Ekspertëve.

Afati maksimal që
parashikon ligji
është një muaj nga
data e aktit që
depozitohet.

UKT sh.a.
Drejtori i
Përgjithshëm
Drejtoria
Juridike

Modifikimet e raportit
dhe projektmarrëveshjes
së ndarjes

Raporti i Ekspertëve;
Raporti i ndarjes;
Projekt marrëveshja e
ndarjes
Raporti final i Ekspertëve;
Raporti i ndarjes;
Projekt marrëveshja e
ndarjes.

Në varësi të volumit
të punës.

Ekspertët

Sipas afateve për
thirrjen e mbledhjes
së asamblesë; në cdo
rast pas kalimit të
afatit njëmujor nga
publikimi i project
marrëveshjes në
QKR;

UKT sh.a. –
Drejtori i
Përgjithshëm

Faza e dytë
Thirrja e mbledhjes së
Asamblesë së
Aksionerëvë për:
Shqyrtimin e raportit
final të ekspertëve të
pavarur, projekt
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aksionere. Por për të qënë
në përputhje me Ligjin
139/2015 “Për
vetëqëverisjen vendore”,
cmojmë të kryhet dhe kjo
procedurë vendimmarrje
nga ana e këshillave
bashkiakë.
Publikimi qëndron një
muaj. Cdo palë e
interesuar paraqet në QKR
pretendimet e veta.

Sipas parashikimeve të
statutit të shoqërisë

marrëveshjes së ndarjes
dhe dokumentacionit
përkatës.
Mbledhja e asamblesë për Projekt vendim asambleje;
miratimin e projekt
Projekt marrëveshja e
marrëveshjes së ndarjes
ndarjes;
dhe nënshkrimin e saj
midis aksionerëve

Data e caktuar për
mbledhje asambleje

UKT sh.a.
Drejtori i
Përgjithshëm
Drejtoria
Juridike

Në këtë fazë nënshkruhet
edhe marrëveshja midis
aksionerëve.

Aplikimi në QKR për
regjistrimin e
marrëveshjes së firmosur

30 ditë

UKT sh.a.
Drejtoria
Juridike

Në kushtet që nga ndarja
do të krijohen shoqëri të
reja sipas pikës 1 të nenit
227 (shoqëri të themeluara
rishtazi) të Ligji Tregtar,
duhet
të
paraqitet
dokumentacioni përkatës,
për
regjistrimin
e
shoqërive së reja (sipas
formës ligjore përkatëse të
tyre).

Menjëherë

Shoqëritë e
reja

Ngritja e këtij grupi pune
mund të vendoset që në
vendimin e asamblesë për
miratimin e marrëveshjes
finale të ndarjes’

Vendim I Asamblesë;
Marrëveshja e nënshkruar së
bashku me raportet e
ekspertëve;
Statuti dhe akti i themelimit
dhe aktet përkatëse për
themelimin e shoqërive të
reja;

Transferimi I
Procesverbale
dokumentacionit
Ngritja e grupit të punës
me përfaqësues nga secila
shoqëri

Pas procesit të regjistrimit
të shoqërive të reja si
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Marrja në
aseteve

dorëzim

e Procesverbale

Licensimi i shoqërive të
reja nga KKRRU dhe
marrja e lejeve dhe
autorizimeve të tjera
mjedisore

Menjëherë

Dokumentacioni sipas ligjit
nr. 8102, datë 28.03.1996
dhe kuadrit ligjor për
mbrojtjen e mjedisit.

Shoqëritë e
reja

Shoqëritë e
reja
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pasojë e ndarjes duhet që
nga shoqëria që ndahet të
përgatitet dhe kalohet
dokumentacioni që i takon
secilës shoqëri pritëse, si
libra kontabël, inventar
asetesh, lista e punonjësve
me të dhënat përkatëse dhe
cdo dokument tjetër që i
takon nga ndarja shoqërisë
pritëse
Transferimi i aseteve nga
shoqëria që ndahet dhe
kalimi i tyre fizikisht tek
shoqëritë pritëse duhet të
bëhet me procesverbal
dorëzimi nënshkruar nga
përfaqësuesit e autorizuar
të shoqërisë që ndahet dhe
atyre pritëse.
Mungesa e licenses nga
KRRU dhe A.K.Mjedisit
janë pengesë për ushtrim
aktiviteti

