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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) J61904088A

2. Data e Regjistrimit 06/05/1992
3. Emri i Subjektit MARO
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 29/03/1994
6. Kohëzgjatja                  Nga: 29/03/1994

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Dervish Hima, nr.1, 
AdaTower 
10.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1.000,00
9. Objekti i aktivitetit Aktivitet privat ne fushen tregtare dhe industriale, marre 

pjese me aksione ne cdo ndermarrje shqiptare apo te huaj , 
jape me qera gjithshka te tundshme e te patundshme, 
materiale dhe elemente te tjere te domosdoshem , si dhe te 
kerkoje financimet e nevojshme per realizimin e objketit te 
aktivitetit te saj.
Fatmir Skendaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 29/03/1994                Deri: 25/11/2018
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët JulienRoche
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.000.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 500,00
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12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.000.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 500,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: MARO

16. Statusi: Pezulluar
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-034089-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 29/03
/1994

Numri i Vendimit:3258, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 29-03-1994 Emri I subjektit: "MARO" Forma ligjore: sh.p.k Data e 
themelimit: 29-03-1994 Kohezgjatja: 49 vjet Selia: Rr. "Fadil Rada", nr. 11, Tirane 
Kapitali:  100.000 usd ose 10.000.000 leke Objekti: Aktivitet privat ne fushen tregtare dhe 
industriale,marre pjese me aksione ne cdo ndermarrje shqiptare apo te huaj ,jape me qera 
gjithshka te tundshme e te patundshme,materiale dhe elemente te tjere te domosdoshem ,si 
dhe te kerkoje financimet e nevojshme per realizimin e objketit te aktivitetit te saj. 
Perfaqesuesi ligjor: Marsel Skendo Ortaket: Julien Roche dhe Marsel Skendo

Lista e Dokumenteve:
R10-NR.4-N.M-09-November-20070040.pdf

02/12/2013 Numri i ceshtjes: CN-268786-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 
25.11.2013 per miratimin e statutit  te shoqerise.  Depozitimi Statutit  te shoqerise ne 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=68FBB3FB-A63A-4C8D-9435-6DA29BC01D59
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pershtatje me Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Neni 
230.

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

31/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-922121-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë 
30.08.2018, ku është vendosur: Pushimi i Përkohshëm i aktivitetit nga data 30.08.2018 - pa 
afat.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

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

Datë: 29/12/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=42972688-88B3-4808-A6B3-818BFACEB32B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54A1D481-7225-4DC3-8835-876131FC684A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54A1D481-7225-4DC3-8835-876131FC684A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=682CE132-7512-476D-A481-F0E0DF2D262A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DDE84668-A02C-45D4-8FF3-4F93FE65A997
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83065EAD-D5DB-417B-B34B-75CC3975E6C2

