EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

K71618005G
13/02/2007

3. Emri i Subjektit

EMPIRE

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

18/01/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 18/01/200731/12/2027
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.5, bulevardi
"Bajram Curri" blloku i pallateve Agimi, Nr. 12.
42.500.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

2,00
Shfaqja e filmave ne sallat e kinemase, prodhim blerje shitje
shperndarje e filmave dhe DVD & VHS ne territorin e
Republikes se Shqiperise,tregetim te mjeteve te projeksionit,
import export tregeti artikuj te ndryshem, etj,
Gjergji Gjoshe
Nga: 18/05/2016

Deri: 17/05/2019

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

MAZARS

13. Ortakët

AltinPrifti

Nga: 30/03/2017

13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve

Para: 2.125.000,00

Deri:
Natyre:

1,00
1

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

5,00

DIGIT-ALB
Para: 40.375.000,00

Natyre:

1,00
95,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

17. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: EMPIRE
E-Mail: gjergj.gjeoshe@imperialcinemas.al
Telefon: 0685098650
Të Tjera: Depozitim i vendimit te dates 25.02.2010, per
ndryshimin e vules se shoqerise.
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-021529-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 13/02
/2007

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:37508, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit – 13.02.2007 Emri I subjektit – EMPIRE Forma ligjore – shpk Data e
themelimit – 18.01.2007 Kohezgjatja – 10 vjet Selia – Rruga "Hoxha Tahsim", p.109.
Tirane Kapitali – 100 000 leke Objekti – Shfaqja e filmave ne sallat e kinemase, prodhim
dhe shperndarje e filmave brenda dhe jashte vendit, organizimi i aktiviteteve
kinematografike, artistike, ne fushen e promovimit te produkteve te ndryshme. Importeksport dhe tregetimi i artikujve te ndryshem, etj. Perfaqsuesi ligjor – Steljo Gaçe Ortak Arben Hoxha, Steljo Gaçe
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-097.pdf
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2. 03/04
/2007

Numri i Vendimit:37508/1, Gjykata:Tirane
Ndryshimi i selise se shoqerise ne adresen "Sheraton-Tirana, hotel&Towers, Sheshi Italia",
Tirane. Shtese e objektit me tregetim te mjeteve te projeksioni6t te filmit dhe aksesoreve e
pjeseve te kembimit. Shitja e 5% te kuotave te kapitalit te zoteruara nga z. Steljo Gaçe tek
ortaku i ri z. Altin Prifti.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-097.pdf

02/09/2008

Numri i ceshtjes: CN-167599-08-08
Telefon ishte
("")
u be

("0685098650")

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per garanci tjeter
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
09/09/2008

Numri i ceshtjes: CN-171018-09-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Gjergji Gjoshe")
"08/09/2008
eshte larguar administratori:
("Steljo Gaçe")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/04/2009

Numri i ceshtjes: CN-242613-04-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Gjergji Gjoshe")
Numri i aksioneve "25,00
Perqindja ne kapital "25,00
Kontributi ne para "25.000,00
eshte larguar ortaku:
("Steljo Gaçe")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
3

05/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-260240-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Arben Hoxha")
eshte larguar ortaku:
("Gjergji Gjoshe")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Altin Prifti")
("5.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Altin Prifti")
("5,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Altin Prifti")
("5,00")
u be
("100,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
03/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-308555-11-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Frang Bardhi, Qendra Tregtare Kristal, Kati perdhe, Godina B;
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

09/03/2010

Numri i ceshtjes: CN-361488-03-10
Koment ishte
("")
u be
("Depozitim i vendimit te dates 25.02.2010,
per ndryshimin e vules se shoqerise.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-481095-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Rruga Bajram Curri,Blloku Pallateve Agimi,12;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
03/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-581056-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të Asamblesë së Ortakëve, Nr.2 datë
20.05.2011, për miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqerisë,
përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjergji Gjoshe")
Nga Data ishte
("08/09/2008")
u be
("18/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjergji Gjoshe")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("17/05/2016")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/09/2011

Numri i ceshtjes: CN-597979-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimin e kontrate shitblerje kuotash kapitali,nr 2454
Rep,nr 528 Kol,date 13.09.2011.Z.Altin Prifti zoterues i 100% te kuotave te kapitalit te
shoqerise''EMPIRE'' SHPK,i shet 95% te kuotave te kesaj shoqerie, Shoqerise
''DIGITALB'' Sh.a.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Altin Prifti")
("100.000,00")
u be
("5.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Altin Prifti")
("100,00")
u be
("5,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Altin Prifti")
("100,00")
u be
("5,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("DIGIT-ALB")
Numri i aksioneve "95,00
Perqindja ne kapital "95,00
Kontributi ne para "95.000,00
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Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-695334-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 23.02.2012 per mbyllljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
AKADEMIA E ARTEVE;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
14/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-547750-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës nr.15 prot, datë 01.07.2014, të
administratorit të shoqërisë, ku ështe kërkuar: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të
aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Frang Bardhi, Qendra Tregtare Kristal, Kati perdhe, Godina B;

TIRANE;
"

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-554530-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2013
Lista e Dokumenteve:
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Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
26/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-826348-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-827655-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
24.12.2014 ku eshte vendosur : Te miratoje zmadhimin e kapitalit te shoqerise me ane te
kontributeve ne para te secilit ortak.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"42.500.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"21.250.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Altin Prifti")
("5.000,00")
u be
("2.125.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Altin Prifti")
("5,00")
u be
("1,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("DIGIT-ALB")
, Vlera e Kontributit
ishte
("95.000,00")
u be
("40.375.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DIGIT-ALB")
, Numri i aksioneve
ishte
("95,00")
u be
("1,00")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-858387-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese date 12.1.2015, ku eshte
vendosur: Te miratoje Ekspertin Kontabel te Regjistruar per Auditimin e Pasqyrave
Financiare te vitit ushtrimor 2014 shoqerine MAZARS shpk.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("MAZARS")
Nga data
"12/01/2015
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-118570-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasyrave financiare te vitit 2011.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-183330-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
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13/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-190022-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 12.08.2015 ku
eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore. Saktesim i kodit ekonomik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Frang Bardhi", Qendra Tregtare Kristal, Kati
Perdhe, Godina B;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-676516-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Kerkeses se Administratorit dt. 29.04.2016 per
mbyllje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr.5, Rruga "Frang Bardhi", Qendra Tregtare Kristal, Kati Perdhe, Godina B;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

01/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-789400-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depoziti i bilancit per vitin 2010
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-856434-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

25/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-889252-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 18.08.2016 per hapjen e adreses
dytesore.Depozitimi i vendimit date 30.06.2016 ku eshte vendosur:Riemerimin e
administratorit te shoqerise Z.Gjergji Gjoshe, per nje afat nga data 18.05.2016 deri me date
17.05.2019.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
Kinema Majestic Imperial, Bulevardi Republika;
"

KORCE;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjergji Gjoshe")
Nga Data ishte
("18/05/2011")
u be
("18/05/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjergji Gjoshe")
Kohëzgjatja ishte
("17/05/2016")
u be
("17/05/2019")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Aplikim per garanci tjeter
02/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-912871-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

03/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-223338-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 30.03.2017, ku eshte vendosur: Te
miratoje si Ekspert Kontabel te Regjistruar per Auditimin e Pasqyrave Financiare te vitit
ushtrimor 2016 shoqerine "MAZAR" Shpk. Te ndryshoje kohezgjatjen e shoqerise.
DurationEndDate ishte
"18/01/2017"
u be
"31/12/2027"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("MAZARS")
Data ishte
("12/01/2015")
u be
("30/03/2017")

, Nga

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-410036-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

11/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-456634-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kerkeses se Administratorit dt. 07.09.2017, per te
mbyllur nje adrese dytesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
Majestic Imperial, Bulevardi Republika;
"

KORCE;

Kinema

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-560475-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 15.11.2017, ku eshte kerkuar: Hapje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr 5, Rruga Frang Bardhi, Qendra Tregtare Kristal, Kati perdhe,
Godina B;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-693301-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 05.03.2018 per mbyllje te nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr 5, Rruga Frang Bardhi, Qendra Tregtare Kristal, Kati perdhe, Godina B;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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02/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-897507-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

02/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-897508-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

25/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-985874-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i Vendimit Nr.13., datë 24.10.2018, të
Asamblesë së Ortakëve, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të Shoqërisë. 2Depozitimi i Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë, datë 24.10.2018, ku është kërkuar:
Mbyllja e 1 (një) adrese dytësore.
E-Mail ishte
("")
u be
("gjergj.gjeoshe@imperialcinemas.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia Bashkiake nr.5, bulevardi "Bajram Curri" blloku i pallateve Agimi, Nr. 12.;
"
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eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Bajram Curri,Blloku Pallateve Agimi,12;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
"SHERATON TIRANA Hotel & Towers", Sheshi Italia, kati 2-te,;

TIRANE;

Rruga

TIRANE;
"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 15/12/2018

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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