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

L22405011A
05/12/2012

3. Emri i Subjektit

EN-EL

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

19/11/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 19/11/2012
Tirane Vaqarr VAQARR Godine 3-kateshe,prane Ures se
Beshirit
100.000,00

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

2,00
Ndertim
dhe
rikonstruksione
te
objekteve
te
ndryshme,rruge,godina banimi te karakterit civil,tregetar e
me tej si dhe tregetim materiale ndertimi dhe aktivitete te
lidhura me ndertimin si dhe dhenien me qera dhe shitje te
pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Importeksport,shperndarje
te
mallrave
te
ndryshem
industriale,veshmbathje etj.Ne fushen e kerkimit, nxjerrjes,
perpunimit dhe tregtimit me shumice e pakice(importeksport)te mineraleve te ndryshme dhe cdo lloj skrapi.
Transport i te gjitha llojeve te skrapit, import-eksporte.
Hapje bar- restorante, hoteleri, diskotek, qendra estetike.
Tregeti me pakice te te gjitha llojeve te karburanteve, etj.
Agjenci udhetimesh turistik, agjenci imobiliare, shitje
biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror, dhe detar, etj.
Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit,
supervizionimit dhe ndertimit te linjave elektrike
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mbitokesore (ajrore) dhe nentokesore (kabllore)per energjine
elektrike )linja te fuqise) dhe telekomunikacionit,
nenstacionet elektrike te tensionit te larte T.L. IT.M dhe
tensionit te mesem T.M.I T.U. (kabinat elektrike, centralet
dhehidrocentralet, rrjete inxhinierikeperporteeaeroporte,
objekte turistike, objekte industriael, realizimin e studimeve
urbane, ndertimin e ndertesave publike, digave dhe veprave
bonifikuese ujore, rehabilitimin e veprave ujitese,
ujesjellesave. Realizimin e impianteve te telekomunikacionit,
sherbimeve te nderlidhjes ne internet, administrimi,
konsulence lidhur me to. Studim dhe projektim per makineri
elektrike, transformatore te tipeve dhe llojeve te ndryshme,
pajisje dhe aparate mates, furra elektrike, dhe te linjave te
ndryshme industrial, per keto prodhime elektrike.
Mirembajtje, remont profilaktik te mesem e kapital te
transformatoreve elektrike te cdo lloji, makinave elektrike si
dhe pajisjeve elektrike, Import - eksportin e mjeteve kryesore
dhe ndihmese te prodhimit, tregtimin e mallrave te gatshem
dhe gjysem te gatshem. Marrja pjese dhe dhenia e asistences,
trajnimeve dhe konsultimeve ne fushen e informatikes.
Marrja pjese dhe dhenia e asistences inxhinierike dhe
trajnimeve e konsultimeve ne fushen e mergjencave dhe
perditesimi i njohurive ne fushen e aviacionit civil. Shitblerja e pajisjeve TI - teknologjise se Informacionit te tilla si
kompjutera, laptope, server, projektore, kamera digitale,
scanner, printera, fotokopje, fax, etj. Krijimi i linjave per
montimin e kompjuterave dhe studjove digitale. Sigurimi i
pjeseve te kembimitper te gjitha llojet e pajisjeve te tilla dhe
realizimi i sherbimit te mirembajtjes, garancise e te riparimit.
Realizimi i projektimit dhe instalimit te rrjeteve
kompjuterike, informatike dhe mirembajtjen e tyre.
Realizimi i projektimit dhe instalimit te sistemeve te
menaxhimit elektronik, elektrik dhe te sigurise se ndertesave.
Programim programesh informatike te ndryshme te
aplikueshem ne sektore te ndryshem. Programim faqesh
internet-i (web design-development) si dhe mirembajtjen e
tyre. Tregtim te programeve informatike (software-ve).
Implementim i sitemeve dhe programeve informatike
(software-ve), mirembajtje sistemesh dhe programesh
informatike, asistence dhe konsulence per pergatitjen e
programeve informatike (software-ve). Perpunim it e
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët

dhenave ne kompjuter e pajisje te tjera me synim realizimin
e sherbimeve te tillasi pergatitje faqe internet, pergatitje
reklamash, posterash, ftesash, kartevizitash e deri ne shtypje
e lidhje libri. Kryerja e veprimeve te tjera tregtare si shitja
dhe blerja me shumice e pakice te artikujve te kancelarise,
pajisje elektrike dhe elektronike shtepiake„etj Shitja dhe
blerja e sistemeve kompjuterike e informatike me qellim
perdorimi dhe menaxhimi te sistemit banker. Realizim i
import-eksportit te te gjithe artikujve te permendur me siper.
Petraq Shomo
Nga: 12/04/2015

Administratore te shoqerise per nje periudhe 5(pese) vjecare
do jene bashkarisht z. Arben Taipi dhe z. Petraq Shomo te dy
me te njejtat kompetenca dhe pergjegjesi ne ushtrimin e ketij
funksioni te cilet veprojne bashkarisht dhe vecmas nga njeri
tjetri pa asnje kufizim, kjo kundrejt te treteve, ne dhe per
emer te shoqerise.
Arben Taipi
Nga: 30/07/2013

Para: 50.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

15.1 Vlera e kapitalit

Deri: 30/07/2018

Administratore te shoqerise per nje periudhe 5(pese) vjecare
do jene bashkarisht z. Arben Taipi dhe z. Petraq Shomo te dy
me te njejtat kompetenca dhe pergjegjesi ne ushtrimin e ketij
funksioni te cilet veprojne bashkarisht dhe vecmas nga njeri
tjetri pa asnje kufizim, kjo kundrejt te treteve, ne dhe per
emer te shoqerise.
PetraqShomo

14.1 Vlera e kapitalit

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët

Deri: 12/04/2020

Natyre:

ArbenTaipi
Para: 50.000,00

Natyre:
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15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
17. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: EN-EL
Telefon: 0664066666

18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-945945-12-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
25/06/2013

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-132088-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Te Asamblese se ortakeve te shoqerise
nr.1, date 22.05.2013, ne te cilin eshte vendosur: Te pranoj zbatimin e operacionin e
transferimit te pjesshem te aktivitetit per “Sherbimin e dhenies me qira dhe te tjera lidhur
me te”, perfituar prej shoqerise “ACI-ENGINERING”. Te ndryshohet neni 4 i statutit te
shoqerise ne lidhje me objektin e shoqerise. Depozitimi i kontrates “ Per Transferime
Aktivititi Tregtar” Nr.1274 Rep. Nr.623 Kol, date 28.05.2013.Depozitimi i Deklarates
Noteriale Nr.1295 Rep. Nr.634 Kol, date 20.06.2013.
Objekti ishte
("Sherbim te punimeve te projektimit si dhe te tregtimit te mallrave,
paisjeve ne funksion te objekteve te natyres industriale,civile,energjitike, apo te cdo natyre
tjeter qofshin. Import-eksport te produkteve dhe mallrave te ndyshem si dhe te reklames
dhe promocionit per nevoja te veta dhe ndaj te treteve. Si dhe cdo aktivitet i lejuar dhe
rregulluar me ligj, pasi te jete i paisur me lejet perkatese.")
u be
("Ndertim
dhe rikonstruksione te objekteve te ndryshme,rruge,godina banimi te karakterit
civil,tregetar e me tej si dhe tregetim materiale ndertimi dhe aktivitete te lidhura me
ndertimin si dhe dhenien me qera dhe shitje te pasurive te luajtshme dhe te
paluajtshme.")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
14/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-170459-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr . 2 date 30.07.2013 ku ehste
vendosur : Transferimi i kuotave te kapitalit te shoqerise me ane te shitblerjes si dhe
ndryshimin e administratorit te shoqerise. Depozitimi i kontrates noteriale me Nr.755 Rep.
Nr. 282 Kol date 02.08.2013.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Arben Taipi")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Artan Kapexhiu")
eshte larguar ortaku:
("Loreta Shkëmbi")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arben Taipi")
Ne daten "30/07/2018
eshte larguar administratori:
("Artan Kapexhiu")

Nga data "30/07/2013

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
14/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-549483-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
28/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-836023-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Regjistrim bilanc 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

03/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-904031-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesave të administratorit të shoqërisë, datë
02.03.2015, ku është kërkuar: Hapja e dy adresave dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 25.02.2015, ku është
vendosur: Ndryshimi i objektit të aktivitetit. Saktësim i Kodit ekonomik (NVE).
Objekti ishte
("Ndertim dhe rikonstruksione te objekteve te ndryshme,rruge,godina
banimi te karakterit civil,tregetar e me tej si dhe tregetim materiale ndertimi dhe aktivitete
te lidhura me ndertimin si dhe dhenien me qera dhe shitje te pasurive te luajtshme dhe te
paluajtshme.")
u be
("Ndertim dhe rikonstruksione te objekteve te
ndryshme,rruge,godina banimi te karakterit civil,tregetar e me tej si dhe tregetim
materiale ndertimi dhe aktivitete te lidhura me ndertimin si dhe dhenien me qera dhe
shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Import-eksport,shperndarje te
mallrave te ndryshem industriale,veshmbathje etj.Ne fushen e kerkimit, nxjerrjes,
perpunimit dhe tregtimit me shumice e pakice(import-eksport)te mineraleve te
ndryshme dhe cdo lloj skrapi. Transport i te gjitha llojeve te skrapit, importeksporte. Hapje bar- restorante, hoteleri, diskotek, qendra estetike. Tregeti me pakice
te te gjitha llojeve te karburanteve, etj. Agjenci udhetimesh turistik, agjenci
imobiliare, shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror, dhe detar, etj.
Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionimit dhe ndertimit
te linjave elektrike mbitokesore (ajrore) dhe nentokesore (kabllore)per energjine
elektrike )linja te fuqise) dhe telekomunikacionit, nenstacionet elektrike te tensionit te
larte T.L. IT.M dhe tensionit te mesem T.M.I T.U. (kabinat elektrike, centralet
dhehidrocentralet, rrjete inxhinierikeperporteeaeroporte, objekte turistike, objekte
industriael, realizimin e studimeve urbane, ndertimin e ndertesave publike, digave
dhe veprave bonifikuese ujore, rehabilitimin e veprave ujitese, ujesjellesave.
Realizimin e impianteve te telekomunikacionit, sherbimeve te nderlidhjes ne internet,
administrimi, konsulence lidhur me to. Studim dhe projektim per makineri elektrike,
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transformatore te tipeve dhe llojeve te ndryshme, pajisje dhe aparate mates, furra
elektrike, dhe te linjave te ndryshme industrial, per keto prodhime elektrike.
Mirembajtje, remont profilaktik te mesem e kapital te transformatoreve elektrike te
cdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike, Import - eksportin e mjeteve
kryesore dhe ndihmese te prodhimit, tregtimin e mallrave te gatshem dhe gjysem te
gatshem. Marrja pjese dhe dhenia e asistences, trajnimeve dhe konsultimeve ne
fushen e informatikes. Marrja pjese dhe dhenia e asistences inxhinierike dhe
trajnimeve e konsultimeve ne fushen e mergjencave dhe perditesimi i njohurive ne
fushen e aviacionit civil. Shit-blerja e pajisjeve TI - teknologjise se Informacionit te
tilla si kompjutera, laptope, server, projektore, kamera digitale, scanner, printera,
fotokopje, fax, etj. Krijimi i linjave per montimin e kompjuterave dhe studjove
digitale. Sigurimi i pjeseve te kembimitper te gjitha llojet e pajisjeve te tilla dhe
realizimi i sherbimit te mirembajtjes, garancise e te riparimit. Realizimi i projektimit
dhe instalimit te rrjeteve kompjuterike, informatike dhe mirembajtjen e tyre.
Realizimi i projektimit dhe instalimit te sistemeve te menaxhimit elektronik, elektrik
dhe te sigurise se ndertesave. Programim programesh informatike te ndryshme te
aplikueshem ne sektore te ndryshem. Programim faqesh internet-i (web designdevelopment) si dhe mirembajtjen e tyre. Tregtim te programeve informatike
(software-ve). Implementim i sitemeve dhe programeve informatike (software-ve),
mirembajtje sistemesh dhe programesh informatike, asistence dhe konsulence per
pergatitjen e programeve informatike (software-ve). Perpunim it e dhenave ne
kompjuter e pajisje te tjera me synim realizimin e sherbimeve te tillasi pergatitje faqe
internet, pergatitje reklamash, posterash, ftesash, kartevizitash e deri ne shtypje e
lidhje libri. Kryerja e veprimeve te tjera tregtare si shitja dhe blerja me shumice e
pakice te artikujve te kancelarise, pajisje elektrike dhe elektronike shtepiake„etj
Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatike me qellim perdorimi dhe
menaxhimi te sistemit banker. Realizim i import-eksportit te te gjithe artikujve te
permendur me siper. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamion Mercedes Benz me targa AA 586 HC;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Perlat Rexhepi, Rruga Filip Shiroka, Nr. 19;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
18/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-942967-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.11, date 16.3.2015, ku eshte
vendosur: Mbyllja e adreses dytesore. Depozitimi i Kerkeses date 16.3.2015, ku eshte
kerkuar hapja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Vaqarr;
VAQARR;
Kamjon Mercedes Benz 617, targa AA 586 HC;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamion Mercedes Benz me targa AA 586 HC;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

30/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-972332-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Ortakut të vetem të shoqërisë, nr. 11,
datë 26.03.2015, ku është vendosur: mbyllja e një adrese dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
Lagjja Perlat Rexhepi, Rruga Filip Shiroka, Nr. 19;
"

;

SHKODER;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
16/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-003272-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 12.04.2015, ku eshte
vendosur:1) emerimi i z.Petraq Shomo si administrator i shoqerise per nje periudhe pese
vjeçare dhe shoqeria do te kete dy administratore;2) transferimin e 50% te kuotave nga
z.Arben Taipi ne favor te z.Petraq Shomo;3) ndryshimi i nenit 6 te statutit duke e e
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pershtatur nje ortak, nje kuote dhe ndryshimi i nenit 10 te statutit qe administratoret i
ushtrojne vecmas dhe bashkarisht kompetencat.Depozitim i kontrates te shitjes se kuotave
date 12.04.2015, per transferimin e 50% te kuotave ne favor te z.Petraq Shomo.
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"50.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Petraq Shomo")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "50.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arben Taipi")
, Vlera e Kontributit ishte
("100.000,00")
u be
("50.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arben Taipi")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("100,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arben Taipi")
, Numri i aksioneve ishte
("100,00")
u be
("1,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Petraq Shomo")
Nga data
"12/04/2015
Ne daten "12/04/2020
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Taipi")
,
Competence ishte
("")
u be
("Administratore te shoqerise per
nje periudhe 5(pese) vjecare do jene bashkarisht z. Arben Taipi dhe z. Petraq Shomo te
dy me te njejtat kompetenca dhe pergjegjesi ne ushtrimin e ketij funksioni te cilet
veprojne bashkarisht dhe vecmas nga njeri tjetri pa asnje kufizim, kjo kundrejt te treteve,
ne dhe per emer te shoqerise.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
20/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-157846-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-172219-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 29.06.2015, ku është vendosur: Kalimi i fitimit te vitit 2014 ne postin "Rezerva te
tjera per investime".
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

06/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-485532-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 11, Datë. 30.01.2015, të ortakeve të
shoqërisë për hapjen e një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Abdyl Frasheri", pallati 31, Ap 6, seksioni B, Njesia Administrative 5;

"

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)
27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-846059-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
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29/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-953526-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkesave date 28.09.2016, per hapjen e dy
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Njesia Nr. 9, N/Stacioni 110/20, mbrapa 15-kateshit.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Tirane - Lezhe, Kryqezimi i Shengjinit;
"

TIRANE;
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
Dokumenti i autorizimit
05/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-960133-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 30.09.2016 per mbylljen e adreses
dytesore dhe hapjen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
SHENGJIN;
Rruga Lezhe - Shengjin, Lagjia Xhenjo, Objekti Nr. 1/10;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Tirane - Lezhe, Kryqezimi i Shengjinit;
"
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

15/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-032539-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
09.11.2016 per shperndarjen e dividentit nga fitimi i pashperndare ortakeve te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
11

Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
30/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-091077-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.11, date 29.12.2016, per mbylljen e
nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Nr. 9, N/Stacioni 110/20, mbrapa 15-kateshit.;
"

TIRANE;

Njesia

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
29/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-349403-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 27.06.2017, ku eshte kerkuar:
Mbyllja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
Rruga Lezhe - Shengjin, Lagjia Xhenjo, Objekti Nr. 1/10;
"

SHENGJIN;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
18/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-380577-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
12

Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
24/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-725244-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
30.03.2018, ku është kërkuar: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Vaqarr;
Kamjon Mercedes Benz 617, targa AA 586 HC;
"

VAQARR;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
17/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-785458-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 16.05.2018 per mbylljen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
"Abdyl Frasheri", pallati 31, Ap 6, seksioni B, Njesia Administrative 5;
"

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
30/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-884836-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
13

Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

Datë: 15/12/2018

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