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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) J61827032G

2. Data e Regjistrimit 11/03/1994
3. Emri i Subjektit ARDO
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 11/03/1994
6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/03/199431/12/2010
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Q.STAFA 377

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00

9. Objekti i aktivitetit Tregti te mallrave industriale, mallra te konsumit te gjere, 
elektroshtepiake, mallra ushqimore, bujqesore dhe 
blektorale, bime medicinale dhe eterovajore, lende te para e 
gjysem te gatshme, etj. me pakice dhe shumice, si dhe import 
eksport te te gjitha llojeve e ne te gjitha drejtimet. 
Klodiana Pulo (Ismailaga)10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 18/12/2000                Deri: 
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Arben Ismailaga12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit                Nga: 18/12/2000                Deri: 

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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14. Ortakët ArbenIsmailaga
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 60.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 60,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 60,00

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

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 40.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 40,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 40,00

- 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: ARDO

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-032651-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 11/03
/1994

Numri i Vendimit:2548, Gjykata:Tirane
Emri i subjektit : "ARDO". Forma juridike : sh.p.k Data e regjistrimit : 11.03.1994. Data e 
themelimit  : 11.03.1994. Kapitali : 100.000 Leke. Ortak : Arben Ismailaga 60 %, 
Armando Duka 40 %. Selia eshte : Rruga "Qemal Stafa", Nr. 347, Tirane. Kohezgjatja : 
deri ne vitin 2020. Administrator : Arben Ismailaga. Objekt veprimtarise : Tregti te 
mallrave industriale, mallra te konsumit te gjere, elektroshtepiake, mallra ushqimore, 
bujqesore dhe blektorale, bime medicinale dhe eterovajore, lende te para e gjysem te 
gatshme, etj. me pakice dhe shumice, si dhe import eksport te te gjitha llojeve e ne te gjitha 
drejtimet. 

Lista e Dokumenteve:
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R9-NR.15-EK-08-November-20070003.pdf

2. 26/12
/2000

Numri i Vendimit:2548/1, Gjykata:Tirane
Depozitimi ne regjistrin tregtar te ndryshimeve ne aktin e themelimit dhe statutin e 
shoqerise "ARDO" sh.p.k dhe konkretisht : Ndryshimin e nenit nje te statutit te shoqerise si 
dhe nenit kater kuke u larguar nga shoqeria ortaku Armando Duka dhe pranimin si ortake 
ne kete shoqeri te Klodiana Pulo (Ismalaga). Kuotat e ortakut qe largohet ne masen 40 %, 
blehen nga ortakja e re qe u pranua ne shoqeri Klodiana Pulo (Ismalaga). Eshte bere 
ndryshimi i nenit 6 te statutit te shoqerise duke u emeruar te dy ortaket administratore te 
kesaj shoqerie Arben Ismalaga dhe Klodiana Pulo (Ismalaga). Eshte ndryshuar neni 2 i 
statutit duke u zgjatur afati i ushtrimit te veprimtarise se shoqerise deri ne vitin 2010.

Lista e Dokumenteve:
R9-NR.15-EK-08-November-20070003.pdf

25/09/2012 Numri i ceshtjes: CN-891263-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit  Nr.2363 Prot, Nr.307 Regj, date 
21.09.2012, leshuar nga Shoqeria Permbarimore“Bailiff Services Albania” sh.p.k, ku eshte 
urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative, ne kuotat qe zoteron z.Arben 
Xhavit Ismailaga dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat 
e regjistrit tregtar.

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

31/05/2013 Numri i ceshtjes: CN-115141-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  Nr.6455Prot,Nr.265Dosje  date 
30.05.2013, "Per Venien e Sekuestros mbi kuotat e debitorit”, leshuar nga Shoqeria 
Permbaruese Private “E.P.S.A” shpk, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosja e 
sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori:  Arben Xhavit Ismailaga. 
Si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose 
disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/06/2013 Numri i ceshtjes: CN-124451-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.6760 Prot. Nr. 667 Dosje, date 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28C7E8ED-8AC4-42CB-8347-BD8C5790711E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28C7E8ED-8AC4-42CB-8347-BD8C5790711E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=959A3056-04ED-4A1C-B27B-2CAF66B94258
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F190ECFC-9230-4FBE-A18F-B22994570E61


4

10.06.2013, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, ku është 
urdhëruar:  Vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Z.Arben Xhavit Ismailaga si dhe 
mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose 
disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

19/07/2013 Numri i ceshtjes: CN-154890-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.7753 Prot., Nr.Dosje 666, date 
16.07.2013, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, ku është 
urdhëruar:“Vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Z.Arben Xhavit Ismailaga si dhe 
mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose 
disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.”   

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

16/08/2013 Numri i ceshtjes: CN-172498-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.2144 Prot., date 14.08.2013, "Per 
Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimit Gjyqesore Private  
“TDR GROUP” shpk, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros 
konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori Z.Arben Xhavit Ismailaga per 
ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv “Kontrate Huaje Bankare”  Nr.1231 Rep, Nr. 709 Kol, 
date 18.03.2008. 

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

26/08/2013 Numri i ceshtjes: CN-177606-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.428 Regj., date 23.08.2013, lëshuar 
nga Shoqëria Përmbarimore “ EXECUTORES LITIUM”( EXC LIT) sh.p.k.,  ku është 
urdhëruar:Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara 
nga Z. Arben Xhavit Ismailaga, në Regjistrin Tregtar të shoqërisë “ARDO” sh.p.k., me 
NUIS(NIPT) J61827032G.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3832C9C1-1374-458B-9922-38AA2142EFA1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EB1DC352-4F32-4FD5-88A2-07A8EEF4B05B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7846D1B3-A694-4C60-8D01-A1399606D4EE
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

30/10/2013 Numri i ceshtjes: CN-235854-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 165/K Regj, Nr.482  Prot, date 
24.10.2013, leshuar nga Zyra e Permbarimit  Gjyqesor “LISI”, Permbarues Gjyqesor Privat 
Pavlin P.Doda,  ku është urdhëruar : Vendosja  e mases se sekuestros konservative ne te 
tjera kuota/aksione te cilat zoterohen nga pala debitore Arben Xhavit Ismailaga. Vendosja 
e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori Arben Xhavit Ismailaga, 
si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose 
disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota. ”  

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

02/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-535260-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.304-14 Regj., Nr.13310 Prot., datë 
27.06.2014, lëshuar nga Shoqëria “Sherbimi Permbarimor ZIG”  sh.p.k, ku është urdhëruar 
: Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat qe Arben Ismailaga zoteron ne 
subjektin "ARDO” sh.p.k, me NUIS (NIPT) J61827032G. Aktivet e dhe kuotat e 
mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë.  

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

07/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-783729-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.304-14 Regj., Nr.32969 Prot., datë 
30.12.2014, lëshuar nga Shoqëria Shërbimi Përmbarimor ZIG”sh.p.k ku është vendosur:  
Heqja e sekuestros konservative të vendosur në zbatim të shkresës Nr.13310 Prot., datë 
27.06.2014, në shoqërinë “ARDO” shpk me Nuis (Nipt) J61827032G nga aktivet e palës 
debitore Z. Aben Xhavit Ismailaga. 

Lista e Dokumenteve:

29/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-614281-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.1964 Prot.,  datë 16.03.2016, lëshuar 
nga Shoqëria Përmbarimore  "E.P.S.A", protokolluar nga QKR, me Nr. 2677 Prot., datë 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26BC2CF4-136A-4031-813E-9A4A5DB6C68E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=496ED069-40A5-44FA-95E7-B0E4D471707A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D186080-B468-4EA2-9E83-04D467B559CE
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17.03.2016, ku ku është kërkuar: Heqjen e bllokimit të kuotave/aksioneve dhe e të drejtave 
që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorët, të dërguara me  shkresën Nr. 6454 Prot., 
datë 30.05.2013, Nr. 6455 Prot., datë 30.05.2013.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

18/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-420027-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 300/4 Dosje, date 01.08.2017, leshuar 
nga permbaruesi gjyqesor privat Euglent Osmanaj, per sekuestrimin e aktiveve te personin 
juridik me NUIS (NIPT) J61827032G ne masen 60% ne pronesi te debitorit Arben 
Ismailaga, me qellim mos ndryshimin apo tjetersimin e personit juridik deri ne nje urdher 
te dyte te permbaruesit gjyqesor.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë: 02/01/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1FF90DCD-75B9-4268-851E-40F9E2F62971
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1CD6F479-9231-43BA-BAF6-4480E8855AF2

