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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) K72307003U

2. Data e Regjistrimit 07/11/2007
3. Emri i Subjektit ADA MUSIC
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 30/10/2007
6. Kohëzgjatja                  Nga: 30/10/2007

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Dervish Hima, nr.1, 
AdaTower 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria do te kete per objekt te veprimtarise se saj kryerjen 

e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji dhe/ose pjesmarrjen ne 
cdo veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje 
nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e krijuar ne baze te 
legjislacionit shqiptar dhe ne vecanti: ndermjetesim per 
blerjen ose shitjen e te drejtave te trasmetimit radioteleviziv 
te veprimtarive sportive, kulturore dhe cdo programi 
radioteleviziv, ngjarje apo shfaqje te lidhura me kete 
veprimtari, agjent ne lidhje me blerjen ose shitjen e te 
drejtave te trasmetimit radioteleviziv te veprimtarive sportive 
etj. Prodhim veprash artistike duke perfshire por pa u 
limituar ne vepra muzikore, video dhe audio, muzike, 
prodhim filma fonograme, vidiogame.
Agron Banushi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/11/2013                Deri: 14/11/2018
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AgimHalili
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.400,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 33,40
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,40

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.300,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 33,30
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,30

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

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.300,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 33,30
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,30

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
17. Statusi: Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-102809-10-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=836B0ECF-F3B8-417E-86C0-17BC30FADCE6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F6D88971-DE87-4456-859F-3ED497B36C6C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=726DA403-A6CC-43B6-9D19-8F23A5DA89E4
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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:
R-MIX-YC-18.12.2007 (116).pdf

31/08/2012 Numri i ceshtjes: CN-865007-08-12
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

20/11/2013 Numri i ceshtjes: CN-259031-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te asamblese se pergjithshme te 
ortakeve date 14.11.2013 ku eshte vendosur : Miratimi I statutit te ndryshuar ne perputhje 
me ligjin 9901 date 14.04.2008 per tregtare dhe shoqerit tregtare . Depozitimi I Statutit te 
ndryshuar. 
Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregetim filmash, muzik etj")          u be            
("Shoqeria do te kete per objekt te veprimtarise se saj kryerjen e cdo veprimtarie te 
lejuar nga ligji dhe/ose pjesmarrjen ne cdo veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe 
mund te kryeje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e krijuar ne baze te 

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=B8A3D5E4-1862-4323-BFBB-0CDCB03A8BFE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C62B47C0-E811-46C0-BE54-5B48824D6754
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legjislacionit shqiptar dhe ne vecanti: ndermjetesim per blerjen ose shitjen e te 
drejtave te trasmetimit radioteleviziv te veprimtarive sportive, kulturore dhe cdo 
programi radioteleviziv, ngjarje apo shfaqje te lidhura me kete veprimtari, agjent ne 
lidhje me blerjen ose shitjen e te drejtave te trasmetimit radioteleviziv te 
veprimtarive sportive etj. Prodhim veprash artistike duke perfshire por pa u limituar 
ne vepra muzikore, video dhe audio, muzike, prodhim filma fonograme, vidiogame.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Dervish Hima, nr.1, AdaTower;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
Dervish Hima , Nr. 1, Afer Kodrave te Liqenit;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Agron Banushi")                      Nga data 
"14/11/2013             Ne daten "14/11/2018
eshte larguar administratori:            ("Marsel Skëndaj")         

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

24/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-367482-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1662 Prot. datë 12.02.2014, lëshuar 
nga shoqëria përmbarimore "Strati Bailiff`s Service" sh.p.k, për vendosjen e masës së 
sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara, të palës debitore z. Romeo Sabri Koçi. 
Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F70BF7C-05EF-4CAB-842C-8C4A29A5B2A2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F70BF7C-05EF-4CAB-842C-8C4A29A5B2A2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B38F1CB5-031A-4B34-9EA9-A7EA0598932F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00AB9084-5D67-49A4-BFC7-B13CB6117DE9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9DEC521D-A1DB-4C12-B0F5-1BD3B404C10D
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