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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) L51504021G

2. Data e Regjistrimit 04/03/2015
3. Emri i Subjektit Expo City
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 27/02/2015
6. Kohëzgjatja                  Nga: 27/02/201531/12/2094

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Vore  VORE Autostrada Tirane-Durres, Km.8, 
brenda godines Autocity, Nr.2, Kati perdhe 
45.100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Kryerjen e çfarëdolloj aktiviteti ne fushën e organizimit të 

panaireve edhe ekspozitave kombëtare, rajonale dhe 
ndërkombëtare, të specializuara dhe të përgjithshme, brenda 
dhe jashtë vendit me qëllim promovimin e produkteve dhe 
shërbimeve të ofruara gatë gjitha kategoritë e bizneseve, 
organizatave, shoqatave dhe institucioneve, duke mundësuar 
ekspozimin dhe ofrimin e mallrave dhe shërbimeve tek 
konsumatori direkt si dhe tek bizneset dhe organizatat e tjera, 
deri edhe realizimin e shitjeve të drejtpërdrejta nga bizneset, 
të shitjeve me ndërmjetësim apo në formën e ankandit. 
Dhënien me qira të ambienteve dhe materialeve për 
organizimin e panaireve dhe ekspozitave tregtare, lokale, 
kombëtare dhe rajonale, për të nxitur si investimet e huaja 
ashtu dhe eksportet vendase, si dhe për të përhapur njohuri 
mbi risitë teknologjike e shkencore të sektorëve të ndryshëm 
prodhues dhe të shërbimit. Kryen aktivitet në organizim 
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eventesh, promovimesh, konferencash, kongrese kombëtare 
dhe ndërkombëtare, seminare, spektakle, lojra, aktivitete 
kulturore, festivale kombëtare dhe ndërkombëtare brenda 
dhe jashtë vendit. Konsulencë dhe organizim të pjesëmarrjes 
së shoqërive Shqiptare në panairet ndërkombëtare jashtë 
Shqipërisë.Veprimtari në funksion të ofrimit të materialeve 
të nevojshme për realizimin e panaireve dhe ekspozitave, 
pajisjen me panele, sisteme ndriçimi dhe fonie. Realizim 
fushatash marketingu 360 gradë duke përfshirë mjetet 
audiovizuale, spote televizive, faqe internet dhe rrjete 
sociale, katalogë, fletë palosje dhe postera, reklamimin në 
sheshe, billboarde, tabela elektronike, fasada etj. Ofrimi i 
konsultimeve të ndryshme marketingu dhe të informacionit 
ekonomik mbi tregun. Shitje publiciteti dhe informacioni, 
studime tregu.Koordinime midis palëve të treta, rekomandim 
dhe ndërmjetësim në shoqëritë partnere me kapital Shqiptar 
dhe të huaj. Import, eksport dhe tregtimi mallrave dhe 
materialeve të lidhura me aktivitetet e 
sipërpërmendura.Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me 
financime ose në mënyrë operative në consortium-e edhe të 
përkohshme, joint venture ose (ii) të zotëroje, të blejë ose të 
shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në 
fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, ose 
komplementare; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe 
të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të 
dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të 
tretëve. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo 
operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme apo të 
luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial 
e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim 
përmbushjen e objektit të Shoqërisë.
Ylli Sula10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 27/02/2015                Deri: 22/02/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët YlliSula
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 11.181.053,40                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
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12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 24,79

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

Arch Investor
               Para: 33.918.946,60                Natyre: 
1,00

13. Ortakët 
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

75,21
13.4 Komente (nëse ka)

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga 
Ismail Qemali, Nr.32/1, Shkalla 1, Kati 2, Kodi Postar 1019 

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Telefon: 042225533  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-907983-03-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

03/02/2016 Numri i ceshtjes: CN-521596-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.12.2015, te asamblese se 
ortakeve te shoqerise "ARCH INVESTOR", ku eshte vendosur: Te miratoje blerjen e nje 
kuote ne pronesi te shoqerise "EXPO CITY" sh.p.k. Depozitim i kontrates se transferimit 
te kuotes, date 30.12.2015.
Numri i Aksioneve ishte            "1,00"          u be            "2,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "100.000,00"          u be            "50.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ylli Sula")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("100.000,00")            u be              ("49.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ylli Sula")                    , Përqindja e Kapitalit ishte                      
("100,00")            u be              ("49,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F3B724C-B27B-450C-B68D-23B93ABC1C33
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E652CE23-41E2-40F1-9B5B-A2C067E4682C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8CBE75A-74F4-454C-B250-B6D6B6E67056
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:            ("Arch Investor")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "51,00             Kontributi ne para "51.000,00

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

20/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-831429-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

03/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-333553-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 12.04.2017, ku eshte vendosur:  
Zmadhimi i kapitalit te shoqerise. 
Vlera e Kapitalit ishte            "100.000,00"          u be            "45.100.000,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "50.000,00"          u be            "22.550.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ylli Sula")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("49.000,00")            u be              ("11.181.053,40")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ylli Sula")                    , Përqindja e Kapitalit ishte                      
("49,00")            u be              ("24,79")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Arch Investor")                    , Vlera e Kontributit 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=85A870C6-70CA-4EDE-8D22-2BF8754FFFCC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=85A870C6-70CA-4EDE-8D22-2BF8754FFFCC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4C59FB1-D1ED-4993-96FD-4B7652757EFA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=90E0DEC8-37EC-4C9B-8147-93AC4376F80C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D87743F-13A2-4C37-AC03-A383392D8B15
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B21F62D8-27C5-41B2-8311-01EEB21A8BC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B21F62D8-27C5-41B2-8311-01EEB21A8BC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1A68784-EE15-4759-9E58-37D38B63F864
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A77E31A1-E292-47B0-96B7-9591C26FBCC0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=586D40AE-FB00-4E9A-B314-9B0E67CB70BB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F48D46C1-2B11-4A2E-A5CA-B890D13A90C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EDDB5F47-E6EF-46D4-8D44-C5AD94FF13BB


5

ishte                      ("51.000,00")            u be              ("33.918.946,60")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Arch Investor")                    , Përqindja e 
Kapitalit ishte                      ("51,00")            u be              ("75,21")           

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)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

10/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-366054-07-17 (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)
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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

26/02/2018 Numri i ceshtjes: CN-684419-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Ortakëve  datë 
22.02.2018, ku është vendosur: Riemërimi i Administratorit të Shoqërisë.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Ylli Sula")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("27/02/2018")            u be              ("22/02/2023")           

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1D055FD-54B7-43FA-B9FD-11FBE00D4E37
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D935DFA-DBE2-4337-B0E5-268CE3882903
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=457F57E8-9897-450B-981B-97AE1CE6C52E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=457F57E8-9897-450B-981B-97AE1CE6C52E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8055832-18C3-4BFE-847B-E7062442631D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E32C71D-FD1C-47A0-8BD6-0C08079697CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5953F3EC-AB49-4E25-96B2-54F4A1DE77CA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E6E5058-F73F-40B2-9DAB-69BF406A0F40
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=01E6A4DE-CA7A-461C-B839-77B3294E2146
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=50CE74F2-4C4A-4846-B42C-8962188C0811
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3498BBCC-BCC6-48DD-8BD3-9B577E5A1C74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3498BBCC-BCC6-48DD-8BD3-9B577E5A1C74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B7C87CEF-B0E2-4A05-B41A-53C741269279
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B7C87CEF-B0E2-4A05-B41A-53C741269279
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A234AF37-7299-4011-A4B3-B20F8218A44E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=48A17D74-5036-4BA4-BB01-E916E2376C2F
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06/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-848941-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit financiar te vitit 2017.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

06/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-902097-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 01.08.2018 per hapje te nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, Shkalla 1, Kati 2, Kodi Postar 
1019;         "

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)

Datë: 20/12/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0D441ABC-150E-4A7E-AE99-1DA8775E6DC3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B2633DBD-2C2C-4A55-B7A6-282D26026BC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CFFBD56C-C932-4FA6-9802-2C412D66E1B0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8AE6D4BD-72B7-405B-A204-610FF9012C7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2661A569-CBB2-4773-BE87-D1104688E3F9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=39199C5D-5AD8-4061-AC20-EFD6D95B0BF1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=39199C5D-5AD8-4061-AC20-EFD6D95B0BF1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=68DD56FA-8DAD-4A32-9363-3170E2E1CE24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15D16E99-C49D-43A3-812E-4F1B8B0E8A11
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8012F87-31B3-4AAB-899F-F3FCE3E78006
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8012F87-31B3-4AAB-899F-F3FCE3E78006

