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

L62325025C
25/11/2016

3. Emri i Subjektit

"Kato Aromatic Albania"

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

24/11/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 24/11/2016
Tirane Vore VORE Koder Vore, Rruga Industriale dytesore,
Autostrada Tirane - Vore
38.146.893,00

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
Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte administrimi dhe
menaxhimi i territorit te dhene me qera Ortakut te Vetem
nepermjet kontrates mes Ortakut te Vetem dhe Ministrise se
Bujqesise dhe Ushqimit, Keshillit te Rrethit te Tiranes dhe
Keshillit te Komunes se Vores te dates 19 Dhjetor 1992 (ne
vijim "Kontrata e Qirase"), perballimi i detyrimeve fiskale qe
lindin nga Kontrata e Qirase, punesimi i personelit te
nevojshem per menaxhimin e Kontrates se Qirase dhe
administrimin e territorit, si dhe cdo aktivitet tjeter i lejuar
nga ligji.
Ardi Afezolli
Nga: 20/11/2018

Deri: 20/11/2019

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
1

12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

ALBANIAN COURIER
Para: 19.073.446,50

Natyre:

1,00
50,00

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

A.I.B.A. KOMPANI
Para: 19.073.446,50

Natyre:

1,00
50,00

13.4 Komente (nëse ka)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: "Kato Aromatic Albania"
E-Mail: info@uniongrup.al office@aiba.al
Telefon: 0672083913

16. 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)
Regjistrimi Fillestar: CN-048407-11-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
07/09/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-442698-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kontrates te transferimit te kuotave ndermjet :
Kato Aromatic S.A.E dhe KATO VORA ALBANIA, Nr.2358 Rep, Nr.1417 Kol
.Depozitim i vendimeve dt.02.06.2017 te "A.I.B.A KOMPANI" sha, dhe "Albanian
Courier" dhe Kato Vora Albania sh.p.k. Depozitim i aktit te doreheqjes se administratorit
Sherif Mohamed Atef Hammad Elhosseny, date 05.06.2017.
Ownership_Code ishte
("E Huaj (100%)")
u be
("Shqiptare (100%)")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("KATO VORA ALBANIA")

Numri i aksioneve
2

"1,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "38.146.893,00
eshte larguar ortaku:
("Kato Aromatic S.A.E")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Sherif Mohamed Atef Hammad Elhosseny")
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)
Dokumenti i autorizimit
01/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-897272-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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 ardhurave dhe të shpenzimeve

19/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-979143-10-18 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Projektmarreveshjeve per bashkimin me
perthithje, date 17.10.2018 ndermjet shoqerise perthithese “Kato Aromatic Albania”
sh.p.k dhe shoqerise se perthithur “KATO VORA ALBANIA”sh.p.k. Depozitimi i
Raportit te perfaqesueseve ligjor te shoqerive te sipercituara, date17.10.2018, mbi
bashkimin e shoqerive. Depozitimi i vendimeve, date 17.10.2018 ne te cilat eshte
vendosur per bashkimin me perthithje. Depozitimi i Pasqyrave financiare per tri vitet e
fundit per shoqerine “Kato Aromatic Albania” sh.p.k dhe te dy viteve nga krijimi I
shoqerise “KATO VORA ALBANIA”sh.p.k..
Lista e Dokumenteve:
Projektmarreveshja e bashkimit
3

Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit
Raport i ekspertëve
03/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-015562-11-18 (Miratimi i bashkimit me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i marreveshjes se bashkimit me perthithje, date
20.11.2018. Depozitimi i vendimit, date 20.11.2018 ku eshte vendosur : Bashkimin e
shoqerise “KATO VORA ALBANIA” sh.p.k (shoqeria e perthithur) me shoqerine "Kato
Aromatic Albania" sh.p.k (shoqeria perthithese).
Numri i Aksioneve ishte
"1,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"38.146.893,00"
u be
"19.073.446,50"
E-Mail ishte
("")
u be
("info@uniongrup.al office@aiba.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
Vore, Rruga Industriale dytesore, Autostrada Tirane - Vore;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
Autostrada Tirane - Vore;
"

VORE;
"
VORE;

Koder

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("A.I.B.A. KOMPANI")
Numri i aksioneve
"1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "19.073.446,50
eshte shtuar ortaku:
("ALBANIAN COURIER")
Numri i aksioneve
"1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "19.073.446,50
eshte larguar ortaku:
("KATO VORA ALBANIA")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ardi Afezolli")
Ne daten "20/11/2019
eshte larguar administratori:
("Moderina Liçi")

Nga data "20/11/2018

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme
Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit
Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet
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Datë: 20/12/2018

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