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

J61817008G
15/09/1993

3. Emri i Subjektit

ALBETON 5

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

14/09/1993

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/09/1993
Tirane Tirane TIRANE Rruga Perlat Rexhepi, Godina me 213 Kate, Kati i 2
80.302.244,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

100,00
Shfrytezimi i kavave ne lumenj e ne male dhe perpunimi i
inerteve. Prodhimi i materialeve industriale te ndertimit si
brenda dhe jashte territorit shqiptar. Pergatitja dhe
shperndarja e ilaçit, çimentos dhe konglomerateve
bituminoze, perpunimit te lendes se drurit, hekur-betonit e
konstruksioneve metalike. Blerja apo marrja me qera e
truallit per ndertimin e fabrikave, linjave dhe impianteve per
prodhimin e materialeve te ndertimit. Dhenia me qera te
treteve e makinerive dhe pajisjeve qe ajo disponon. Zhvillimi
i sherbimeve ne Ndèrtimi dhe mirémbajtja e ndértesave
civile, turistike, kulturore, tregtare e sportive, shtetèrore apo
private, e rrugève, ujésjellèsave, kanalizimeve, aeroporteve,
porteve, digave, ne territorin shqiptar dhe jashté saj. Blerja,
shitja dhe marrja me qera e ndèrtimeve.Pjesemarrja
nepermjet aksioneve apo formave tè tjera, ne menyre te
drejteperdrejte ose jo ne shoqèri té tjera té cilat zhvillojnè
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

aktivitete tè ngjashme apo tè njéjta me tè. Vènia né
dispozicion e teknologjisé sé saj nè sektoré tè prodhimit dhe
né atè té ndèrtimit. Zhvillimi i aktiviteteve financiare té cilat
kané tè béjnè me objektivat e shoqérisé. Ushtrim aktiviteti nè
fushèn e njésive akomoduese, shérbime hoteleri-turizèm, bar,
restorant, si dhe shèrbime tè tjera tè karakterit shoqèror dhe
turizmit. Kryerja e shèrbimeve turistike dhe organizimit tè
eventeve tè ndryshme, per klientèt dhe turistèt vendas apo té
huaj, individuale apo tè organizuar; vènie nè dispozicion tè
sallave, ambienteve per organizimin e aktiviteteve tè
ndryshme si seminare, trajnime, konferenca, takime biznesi,
trajnime, veprimtarive lokale, festave familjare etj, tè
ambjenteve tè hotelit. Konsulencé nè fushèn e menaxhimit
dhe planifikimit hotelier e turistik. Agjensi apo Operator
turistik dhe shèrbime tè tjera tè karakterit shoqèror dhe
turizmit, shèrbime marketingu, etj. Organizim i guidave
turistike dhe shètitjeve tè organizuara per turistèt vendas dhe
tè huaj. Import-eksport dhe tregtim té mallrave dhe artikujve
té ndryshém, ushqimore, veshje, suvenire, kozmetike, etj.
Promocioni dhe cdo lloj veprimtarie tjetér tè lidhur me sa mè
sipèr dhe tè lejuara nga ligji. Tregtia e mallrave té té gjitha
llojeve ushqimore apo produkte-shtesa ushqimore, me
shumicè dhe me pakicè. Veprimtari tregtare per produkte dhe
shérbime tè markave té ndryshme, mundésive tè pèrdorimit
dhe shèrbimeve té tregut, per produkte-lénde tè para
ushqimore apo produkte-shtesa ushqimore. Blerjen me
qellim furnizmin me mallra ushqimore te pergjithshme ne
bashkepunim me shoqeri dhe ente kooperative, te tjera, si
dhe import-eksportin e mallrave te ndryshme qe jane objekt i
veprimtarise tregtare. Prodhimin pe llogari te vete me forme
shoqate ose shoqerie te mallrave ushqimore dhe jo te estinuar
per shitje prane pikave te veta ose filialeve ose pikave te
kontrolluara dhe/ose per eksport. Rritjen dhe transforminin e
ushqimeve me origjine ushqimore per tregun e brendshem te
Shqiperise dhe ate te jashtem.
Sotiraq Toshi
Nga: 21/11/2012

Deri: 03/07/2020

b)Administratori i shoqerise ka te drejti te nenshkruaji hua,
kredi, discounts dhe cdo ofrim fondesh, qe permban nje kredi
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12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

ose debi per shoqerine, vetem ne baze te nje vendimi
miratues te Ortakut i Vetem.c)Administratori i Shoqerise
nenshkruan/autorizon cdo transaksion bankar deri ne shumen
prej Euro 15.000(pesembdhedhjeie mije ose kundervleren ne
leke ose volute tjeter, per muaj kalendarik, ne cdo banke te
nivelit te dyte se bashku me Drejtorin e Finances se
Shoqerise. Ne rast te tejkalimit te shumes te percaktuar ne
kete paragraf operacionet perkates do te miratahet nga
Administratori dhe kunder firme te Ortakut te Vetem ose cdo
personi qe mund te autorizohet posacerisht per nje
transaksion specifik ose pergjithesisht per cdo transaksion qe
perfshihet ne kete paragraf, sipas nje vendimi te Ortakut te
Vetem.d) Administratori i Shoqerise do te nenshkruaje
bashkerisht me Ortakun e Vetem cdo akt ligjor, kontrate,
marreveshje, deklarate te cdo lloji qe do te kete lidhje me
shitblerjen ose transferimin e te drejtave mbi asetet e
prekshme dhe te paprekshme te shoqerise duke perfshire
pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme.Kufizimet e
misiperme nuk jane te aplikueshme per cdo transaksion qe ka
per qellim pagesat e detyrueshme te lidhura me
administrimin e zakonshem te aktivitetit te Shoqerise duke
perfshire por pa u kufizuar ne pagesen e taksave, tarifave dhe
kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore,
pagat e punemarresve, detyrimet per furnitoret e energjise
elektrike dhe ujit, gjobat dhe penalitetet qe lidhen me to, te
cilat Administratori mund te autorizoje dhe kryeje i vetem.
CONCORD INVESTMENT
Para: 80.302.244,00

Natyre:

100,00
100,00

12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE URA FARKES Tirane Tirane
TIRANE FABRIKA QELQIT Tirane Tirane TIRANE
Njesia Bashkiake Nr. 4, Rruga 5 Maj, Qendra Concord
Center, Kati (-1), Dyqani 1 Tirane Dajt LINZE Kati i I-re ne
banesen me 6+1 kate, Fshati Linze, (Qesarake), Komuna
Dajt, Prane Institutit te Fizikes Berthamore
Emri Tregtar: ALBETON 5
Telefon: 042271885
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15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-031945-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 15/09
/1993

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:6754, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 15.09.1993 Emri i subjektit: ALBETON 5 Forma ligjore: shpk Data e
themelimit: 14.09.1993 Kohezgjatja: Deri me 31 Dhtetor 2020 Selia: Rr." Ndre Mjeda"
Tirane Kapitali: 567.980 USD Objekti: Shfrytezimi i kavave ne lumej e ne male dhe
perpunimi i inerteve, prodhimi i materialeve industriale te ndertimit si brenda teritorit
shqiptar ashtu edhe jashte tij.Pregatitja dhe shperndarja e llaçit, çimentos, betonit dhe
konglomerateve bituminoze, perpunimit te lendes se drurit, hekur betonit e
konstruksioneve metalike. Blerja apo marrja me qera e truallit per ndertimin e fabrikave,
linjave dhe impianteve per prodhimin e materialeve te ndertimit.Zhvillimi i sherbimeve ne
lidhje me asistencen teknike, projektimin dhe drejtimin e punimeve te kryera etj.
Perfaqesues ligjor: Luigi Fabri Ortaket :N.P.M.N. dhe GGIF INVESTMENTI
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

2. 22/10
/1997

Numri i Vendimit:6754/1, Gjykata:Tirane
Rizgjedhja si anetare te keshillit administrativ te shoqerise zoterinjte: Luigi Fabri, Enriko
Juliani, Gianfranco Quercetti, Bashkim Gazheli dhe Agim Rama. Ndersa keshilli
administrativ ka rizgjedhur si president keshilli z. Luigi Fabri, ndersa si drejtor z. Dhimiter
Dervishi
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

3. 26/03
/1999

Numri i Vendimit:6754/2, Gjykata:Tirane
Miratimi i ekspertit kontabel per saktesimin e kapitalit te kesaj shoqerie i cili i shpehur ne
leke eshte ne vleren 75.043.512 leke.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf
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4. 19/09
/2003

Numri i Vendimit:6754/3, Gjykata:Tirane
Emerimi i anetareve te keshillit administrativ te shoqerise: z. Luigi Fabrio, z. Enriko
Juliani, z. Corrado Cocco, z. Sherif Hoxha dhe z. Arian Xhefalia.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

5. 18/05
/2004

Numri i Vendimit:6754/4, Gjykata:Tirane
Caktimi i ekspertit kontabel z. Petri Buzali per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

6. 28/05
/2004

Numri i Vendimit:6754/5, Gjykata:Tirane
Zmadhim kapitali i shoqerise ne shumen 6.367.252 leke, si dhe te miratoje raportin e
auditit te pavarur per vleresimin e pjeseve te kapitalit te shoqerise te zoteruara nga shteti.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

7. 16/11
/2004

Numri i Vendimit:6754/6, Gjykata:Tirane
Miratimi per rishikimin e kapitalit te sjelle ne shoqeri nga ortaku Ministria e ekonomise
bazuar ne vendimin e gjykates se apelit nr 805 date 25-06-2004 si dhe emerimi i
ekspertieve te pavarur per saktesimin e kuotes per rishikim z. Petri Buzali dhe z.Adriatik
Beqiraj.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

8. 17/11
/2004

Numri i Vendimit:6754/7, Gjykata:Tirane
Miratimin e raportit te eksperteve kontabel z. Petri Buzali dhe Adriatik Beqiraj per
zvoglimin e kapitalit te shoqerise, per pjesen e kuotes se shtetit per 395.900 leke dhe te
zvogloje kapitalin e shoqerise per ne 81.014.864 leke ku ortaku shtet ze 39.71% te kuotave
e barabaret me 32.168.406 leke dhe ortaku GGIF INVESTIMENTI 60.29 % e barabarte
kjo me 48.846.458 leke.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf
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9. 16/02
/2005

Numri i Vendimit:6754/8, Gjykata:Tirane
Miratimin e vendimit per zvoglim te kapitalit te shoqerise per vleren e truallit te sektorit te
Farkes prej 18.000 m2. Emerimi i ekspertit kontabel te autorizuar per hartimin e raportit te
vleresimit te kapitaleve z. Adriatik Beqiraj.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

10. 28/02
/2005

Numri i Vendimit:6754/9, Gjykata:Tirane
Miratimi i raportit te eksperteve kontabel per zvoglimin e kapitalit te shoqerise per pjesen e
kuotes se shtetit per 712.620 leke dhe te zvogloje kapitalin e shoqerise ne 80302.244 leke,
ku ortaku shtet ze 39.17% te kuotave e barabarte me 31.455.786 leke dhe ortaku tjeter
GGIF Investimenti srl. 60.83% te kuotave te shoqerise e barabarte kjo me 48.846.458 leke.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

11. 20/09
/2005

Numri i Vendimit:6754/10, Gjykata:Tirane
Aprovimi i kerkeses se ortakut Shqiptar Ministrise se ekonomise per largimin nga
shoqeria nepermjet shitjes se 39.17 % te kuotave te tij ne favor te ortakut tjeter shoqerise
GGIF Investimenti, i cili pas shitjes zoteron 100% te kuotave te kapitalit.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

12. 17/07
/2006

Numri i Vendimit:6754/11, Gjykata:Tirane
Largimi i ortakut te vetem te shoqerise GGIF INVESTIMENTI srl duke ia shitur z. Artan
Dulaku 100% te kuotave te kapitalit me nje vlere totale 1.000.000 Euro i cili behet pronar i
vetem i shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
DOC071105-042.pdf

13. 12/04
/2007

Numri i Vendimit:6754/12, Gjykata:Tirane
Ndryshimii selise se shoqerise ne Rr. " Perlat Rexhepi" Godina 2-13 kate kati 2 Tirane.Te
pranoje te perfunduar nga detyra e keshillit administrativ te shoqerise dhe i revokon atyre
te gjitha kompetencat e dhena. Emerimi i z Sotiraq Toshi si administrator i ri duke filluar
nga data 04 Prill 2007. Te ndryshohet neni 16 dhe 17 i statutit.
Lista e Dokumenteve:
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DOC071105-042.pdf
05/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-160712-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

28/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-233607-03-09
Telefon ishte
("")
u be

("042271885")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
MJEDA;
"

TIRANE;

NDRE

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
19/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-701432-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane,
Nr.6754/12, date 12.04.2007, ne te cilin eshte vendosur ndryshimi i adreses se selise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Perlat Rexhepi, Godina me 2-13 Kate, Kati i 2;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TOPTANI, TORRE DRIN;
"

TIRANE;
TIRANE;

ABDI

Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
22/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-942235-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblese se ortakeve, datë
21.11.2012, për miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqerisë,
përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
DurationEndDate ishte
"31/12/2020"
u be
""
Objekti ishte
("Shfrytezimi i kavave ne lumej e ne male dhe perpunimi i inerteve,
prodhimi i materialeve industriale te ndertimit Pregatitja dhe shperndarja e llaçit,
çimentos, betonit dhe konglomerateve bituminoze, perpunimit te lendes se drurit, hekur
betonit e konstruksioneve metalike. Instalimi i linjave dhe impianteve per prodhimin e
materialeve te ndertimit.Zhvillimi i sherbimeve ne lidhje me asistencen teknike, projektimin
dhe drejtimin e punimeve te kryera etj.")
u be
("Shfrytezimi i kavave ne
lumenj e ne male dhe perpunimi i inerteve. Prodhimi i materialeve industriale te
ndertimit si brenda dhe jashte territorit shqiptar. Pergatitja dhe shperndarja e ilaçit,
çimentos dhe konglomerateve bituminoze, perpunimit te lendes se drurit, hekurbetonit e konstruksioneve metalike. Blerja apo marrja me qera e truallit per
ndertimin e fabrikave, linjave dhe impianteve per prodhimin e materialeve te
ndertimit. Dhenia me qera te treteve e makinerive dhe pajisjeve qe ajo disponon.
Zhvillimi i sherbimeve ne Ndèrtimi dhe mirémbajtja e ndértesave civile, turistike,
kulturore, tregtare e sportive, shtetèrore apo private, e rrugève, ujésjellèsave,
kanalizimeve, aeroporteve, porteve, digave, ne territorin shqiptar dhe jashté saj.
Blerja, shitja dhe marrja me qera e ndèrtimeve.Pjesemarrja nepermjet aksioneve apo
formave tè tjera, ne menyre te drejteperdrejte ose jo ne shoqèri té tjera té cilat
zhvillojnè aktivitete tè ngjashme apo tè njéjta me tè. Vènia né dispozicion e
teknologjisé sé saj nè sektoré tè prodhimit dhe né atè té ndèrtimit. Zhvillimi i
aktiviteteve financiare té cilat kané tè béjnè me objektivat e shoqérisé. Ushtrim
aktiviteti nè fushèn e njésive akomoduese, shérbime hoteleri-turizèm, bar, restorant,
si dhe shèrbime tè tjera tè karakterit shoqèror dhe turizmit. Kryerja e shèrbimeve
turistike dhe organizimit tè eventeve tè ndryshme, per klientèt dhe turistèt vendas
apo té huaj, individuale apo tè organizuar; vènie nè dispozicion tè sallave, ambienteve
per organizimin e aktiviteteve tè ndryshme si seminare, trajnime, konferenca, takime
biznesi, trajnime, veprimtarive lokale, festave familjare etj, tè ambjenteve tè hotelit.
Konsulencé nè fushèn e menaxhimit dhe planifikimit hotelier e turistik. Agjensi apo
Operator turistik dhe shèrbime tè tjera tè karakterit shoqèror dhe turizmit, shèrbime
marketingu, etj. Organizim i guidave turistike dhe shètitjeve tè organizuara per
turistèt vendas dhe tè huaj. Import-eksport dhe tregtim té mallrave dhe artikujve té
ndryshém, ushqimore, veshje, suvenire, kozmetike, etj. Promocioni dhe cdo lloj
veprimtarie tjetér tè lidhur me sa mè sipèr dhe tè lejuara nga ligji. Tregtia e mallrave
té té gjitha llojeve ushqimore apo produkte-shtesa ushqimore, me shumicè dhe me
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pakicè. Veprimtari tregtare per produkte dhe shérbime tè markave té ndryshme,
mundésive tè pèrdorimit dhe shèrbimeve té tregut, per produkte-lénde tè para
ushqimore apo produkte-shtesa ushqimore. Blerjen me qellim furnizmin me mallra
ushqimore te pergjithshme ne bashkepunim me shoqeri dhe ente kooperative, te
tjera, si dhe import-eksportin e mallrave te ndryshme qe jane objekt i veprimtarise
tregtare. Prodhimin pe llogari te vete me forme shoqate ose shoqerie te mallrave
ushqimore dhe jo te estinuar per shitje prane pikave te veta ose filialeve ose pikave te
kontrolluara dhe/ose per eksport. Rritjen dhe transforminin e ushqimeve me origjine
ushqimore per tregun e brendshem te Shqiperise dhe ate te jashtem.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
LINZE;
Kati i
I-re ne banesen me 6+1 kate, Fshati Linze, (Qesarake), Komuna Dajt, Prane Institutit
te Fizikes Berthamore;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Golem;
Kryemedhenje;
"Hotel Bar Restorant 4 dhe 5 kate", Fshatin Kryemedhenj, Kavaje;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotiraq Toshi")
,
Nga Data ishte
("12/04/2007")
u be
("21/11/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotiraq Toshi")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("21/11/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotiraq Toshi")
,
Competence ishte
("")
u be
("Administratori i shoqërisë nuk
mund të nënshkruajë dhe ndërmarrë asnjë lloj veprimi ose operacioni shitblerje normale
(të punës) që i kalon vlerën në shumën prej Euro 15’000(pesëmbëdhjetëmijë). Në rastet
kur i kërkohet, duhet të marrë miratimin për nënshkrim, gjithnjë me kundërfirmën e
zotit Adrian Dulaku, i autorizuar nga ortaku i vetëm. Administratori i shoqërisë nuk ka
të drejtë të nënshkruajë asnjë lloj huaje, kredi, discaunts dhe çdo ofrim fondesh, që
përbën një kredi për shoqërinë, pa miratimin e ortakut të vetëm. Administratori i
shoqërisë për çdo transaksion bankar deri shumën prej Euro 15’000(pesëmbëdhjetëmijë)
për çdo muaj kalendarik, do të veprojë duke nënshkruar së bashku me drejtorin e
financës së shoqërisë, mbi këtë shumë çdo transaksion do të shqyrtohet dhe miratohet
me gjithnjë me kundërfirmën e zotit Adrian Dulaku, i autorizuar nga ortaku i vetëm. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
04/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-022538-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 26.02.2013, per
hapjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
Ne ambientet e Qendres Tregtare City Park;
"

KASHAR;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-081992-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, Nr.84
Prot, date: 24.04.2013, ne te cilin eshte kerkuar: Mbyllja e nje adrese dytesore. Depozitimi
i kerkeses se administratorit te shoqerise, Nr.83,date: 24.04.2013, ne te cilin eshte kerkuar:
Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Golem;
Kryemedhenj;
Godine Biznesi 3 kate + papafingo, Fshati Kryemëdhenj, Komuna Golem, Kavaje;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Golem;
Kryemedhenje;
"Hotel Bar Restorant 4 dhe 5 kate", Fshatin Kryemedhenj, Kavaje;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

03/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-380326-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, Nr. 53,
date: 03.03.2014, me te cilen eshte kerkuar: Mbyllja e nje adrese dytesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
ambientet e Qendres Tregtare City Park;
"

KASHAR;

Ne

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
09/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-421773-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 03.04.2014, per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja13 Plazh, ndertese 5 kateshe me nr.8, zona kadastrale nr.8518, kati i pare;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

15/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-551429-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Mandati i Pageses
11

Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
04/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-848612-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 31.01.2015 ku
eshte kerkuar: Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Golem;
Kryemedhenj;
Godine Biznesi 3 kate + papafingo, Fshati Kryemëdhenj, Komuna Golem, Kavaje;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
09/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-857815-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

06/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-037838-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, Nr.174,
date: 05.05.2015, me te cilen eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.2, Bulevardi Bajram Curri, Godina ETC, Kati 3;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
12/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-088813-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
11.06.2015, ku është vendosur: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Bashkiake nr.2, Bulevardi Bajram Curri, Godina ETC, Kati 3;

TIRANE;

Njesia

"

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
26/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-114413-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 24.06.2015 ku
eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 4, Rruga 5 Maj, Qendra Concord Center, Kati (-1), Dyqani 1;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

07/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-135748-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 03.07.2015 ku
eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise Z.Sotiraq Toshi
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotiraq Toshi")
Kohëzgjatja ishte
("21/11/2015")
u be
("03/07/2020")
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,

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotiraq Toshi")
,
Competence ishte
("Administratori i shoqërisë nuk mund të nënshkruajë
dhe ndërmarrë asnjë lloj veprimi ose operacioni shitblerje normale (të punës) që i kalon
vlerën në shumën prej Euro 15’000(pesëmbëdhjetëmijë). Në rastet kur i kërkohet, duhet
të marrë miratimin për nënshkrim, gjithnjë me kundërfirmën e zotit Adrian Dulaku, i
autorizuar nga ortaku i vetëm. Administratori i shoqërisë nuk ka të drejtë të nënshkruajë
asnjë lloj huaje, kredi, discaunts dhe çdo ofrim fondesh, që përbën një kredi për
shoqërinë, pa miratimin e ortakut të vetëm. Administratori i shoqërisë për çdo
transaksion bankar deri shumën prej Euro 15’000(pesëmbëdhjetëmijë) për çdo muaj
kalendarik, do të veprojë duke nënshkruar së bashku me drejtorin e financës së
shoqërisë, mbi këtë shumë çdo transaksion do të shqyrtohet dhe miratohet me gjithnjë
me kundërfirmën e zotit Adrian Dulaku, i autorizuar nga ortaku i vetëm. ")
u be
("Kufizimet e misiperme nuk jane te aplikueshme per cdo transaksion qe ka per qellim
pagesat e detyrueshme te lidhura me administrimin e zakonshem te aktivitetit te
Shoqerise duke perfshire por pa u kufizuar ne pagesen e taksave, tarifave dhe
kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, pagat e punemarresve, detyrimet
per furnitoret e energjise elektrike dhe ujit, gjobat dhe penalitetet qe lidhen me to, te cilat
Administratori mund te autorizoje dhe kryeje i vetem. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
09/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-141993-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

13/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-148891-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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)
03/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-184781-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2014
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

18/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-419824-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 12.11.2015, te administratorit te
shoqerise, ku eshte kerkuar: Mbyllja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja13 Plazh, ndertese 5 kateshe me nr.8, zona kadastrale nr.8518, kati i pare;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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24/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-768482-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-846367-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

19/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-888873-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

19/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-935383-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 19.09.2016, te administratorit te
shoqerise, ku eshte kerkuar: Hapja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Pasuria me numer 5/153, e ndodhur ne
zonen kadastrale 8310;
"
Lista e Dokumenteve:
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Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
10/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-974025-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 2008
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

13/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-105181-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 09.01.2017, te asamblese se
pergjithshme dhe kontrates noteriale Nr. 11 Rep. Nr. 08 Kol. date 09.01.2017 per
transferim te kuotave te kapitalit me ane te shitblerjes.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Artan Dulaku")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("CONCORD INVESTMENT")
Numri i
aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para
"80.302.244,00
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

01/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-178368-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 27.02.2017 per mbylljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;

Njesia
17

Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Pasuria me numer 5/153, e ndodhur ne zonen
kadastrale 8310;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
20/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-386412-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

13/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-860545-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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Datë: 27/10/2018

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