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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) K71505002G

2. Data e Regjistrimit 21/02/2007
3. Emri i Subjektit " ADA AIRLINES "
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 18/01/2007
6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/01/2007

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE DERVISH HIMA (ADA TOWER) 
1
47.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 47.000,00
9. Objekti i aktivitetit Transport ajror te pasagjereve dhe mallrave dhe kryerjen e 

çdo aktiviteti ne fushen e aviacionit civil . Sherbime 
mbeshtetese te aktivitetit te transportit asjrore te asagjereve 
dhe mallrave ku perfshihen por pa u limituar ne te, sherbime 
administrative per shoqerite ajrore, sherbimie komunikacioni 
dhe informacioni teknologjik, sherbime agjensie udhetimi 
dhe transporti te çdo lloji, ku perfshihet ve135anterishte 
prenotimi dhe shitja e biletave apo ofertave dhe paketave te 
udhetimit dhe transportit; Ndermjetesime dhe pjesemarje ne 
shoqeri te tjera. Import dhe /ose eksport te mallrave dhe 
sherbimeve te ndryshme. Ne pergjithesi, kryerjen e çdo 
veprimtarije tregetare, industriale apo transaksioni me 
pasurite e luajtshme dhe te pa luajtshme qe lidhen me 
objektin e lartepermendur te shoqerise.  

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit 

Fatmir Skëndaj
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               Nga: 25/11/2013                Deri: 25/11/2018
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Ada Holding
               Para: 47.000.000,00                Natyre: 
47.000,00

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

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: " ADA AIRLINES "

15. Statusi: Pezulluar
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-027035-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 21/02
/2007

Numri i Vendimit:37567, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit :21/02/2007. Data e themelimit  :18/01/2007. Kapitali : 47.000.000 leke. 
Ortak :  Shoqeria "Ada Air-Ada Holding." Sh.p.k. Selia eshte : Rruga "Dervish Hima nr. 1 
, Ada Tawer, Tirane. Kohezgjatja : Pa afat. Administrator : Marsel Skendaj. Objekt 
veprimtarise : Transport ajror te pasagjereve dhe mallrave dhe kryerjen e çdo aktiviteti ne 
fushen e aviacionit civil . Sherbime mbeshtetese te aktivitetit te transportit asjrore te 
asagjereve dhe mallrave ku perfshihen por pa u limituar ne te, sherbime administrative per 
shoqerite ajrore, sherbimie komunikacioni dhe informacioni teknologjik, sherbime agjensie 
udhetimi dhe transporti te çdo lloji, ku perfshihet ve135anterishte prenotimi dhe shitja e 
biletave apo ofertave dhe paketave te udhetimit dhe transportit; Ndermjetesime dhe 
pjesemarje ne shoqeri te tjera. Import dhe /ose eksport te mallrave dhe sherbimeve te 
ndryshme. Ne pergjithesi, kryerjen e çdo veprimtarije tregetare, industriale apo 
transaksioni me pasurite e luajtshme dhe te pa luajtshme qe lidhen me objektin e 
lartepermendur te shoqerise.  

Lista e Dokumenteve:
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R-MIX-YC-18.12.2007 (116).pdf

28/08/2012 Numri i ceshtjes: CN-865841-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pushim i perkohshem i aktivitetit. 
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkese per Pezullim Aktiviteti

05/12/2013 Numri i ceshtjes: CN-272036-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit  date 25.11.2013 te asamblese se 
pergjithshme ku eshte vendosur miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise i pershtatur me 
ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe ndryshimi i 
administratorit te shoqerise. Depozitim i statutit te ndryshuar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Fatmir Skëndaj")                      Nga data 
"25/11/2013             Ne daten "25/11/2018
eshte larguar administratori:            ("Marsel Skëndaj")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Datë: 30/12/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78794148-3AE5-48E0-8189-5AA98A4D6D43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F800EB6B-F148-4242-B62E-157DAB713137
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=794D7C27-245C-4D12-9CCA-CA8ED6A6B17F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8A62F465-4559-4AC3-9ABE-25C05C3DF740
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4ACDFBB4-5C5E-472E-9DA3-B6FC7C8C0327

