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

L21905002O
05/07/2012

3. Emri i Subjektit

R O D I -2012

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

20/06/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 20/06/2012
Tirane Tirane TIRANE Rruga Qemal Stafa, Pallati Nr.78,
Pazari i Ri (kati perdhe)
3.200.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit
10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

80,00
Tregti me shumice dhe pakice artikuj ushqimore, Importeksport.
En Muçi
Nga: 24/07/2017

Deri: 31/07/2020

BujarQirko

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.600.000,00

12.2 Numri i pjesëve

40,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
1

13. Ortakët

MaksimMuçi

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.600.000,00

13.2 Numri i pjesëve

40,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

- 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: Conad
Telefon: 0692030100

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-816077-06-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
25/10/2013

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-228220-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
12.10.2013 ku eshte vendosur per : -Pranimin e largimit te ortakes Znj. Lindita Mileti. –
Moslikuidimi i kuotes se derdhur nga ortakja Znj. Lindita Mileti. -Zvogelimi i kapitalit te
shoqerise ne masen 20% qe zoterohet prej ortakes qe largohet. Depozitimi i kerkeses, date
30.09.2013 i ortakes Znj. Lindita Mileti per largim nga shoqeria dhe per kerkim likuidim
kuote te derdhur prej saj.
Vlera e Kapitalit ishte
"4.000.000,00"
u be
"3.200.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"80,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Lindita Mileti")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maksim Muçi")
ishte
("40,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bujar Qirko")

, Përqindja e Kapitalit
, Përqindja e Kapitalit
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ishte

("40,00")

u be

("50,00")

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-598348-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

13/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-795913-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezimi i bilancit per vitin 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

04/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-186737-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2014
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

17/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-284815-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës për Vendosje Barre Sigurie mbi titujt e
pronësisë Nr. 636002 Prot., datë 09.09.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
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Tiranë ku është kërkuar : Të mos lejohet tjetërsimi I titujve të pronësisë përfshi edhe
shitblerje aksionesh të subjektit " rODI-2012" ,pajisur me NUIS (NIPT)-L21905002O,
deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitorë.
Lista e Dokumenteve:
06/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-482043-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr. 2233-447 Prot, datë : 28.12.2015,
protokolluar nga QKR, me Nr. 11735 Prot, date: 29.12.2015, lëshuar nga shoqeria
permbarimore “ Elite Bailiff’ S Office”, ku eshte urdheruar: Venia e mases se sekuestros
conservative mbi kuotat/aksionet te c do aktiviteti tregtar qe zoteron debitori shoqeria “
Rodi-2012”, me NUIS L21905002O, duke vendosur masen e bllokimit te dokumentacionit
me qellim mostjeterimin e tij.Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher
te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-512714-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.095-308 Prot, datë 15.01.2016, lëshuar
nga Shoqëria “ ELITE BAILIFF’S OFFICE " sh.p.k., ku është urdhëruar: Heqa e masës së
sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, Z. Klevent “ R O D I -2012 ” sh.p.k
me NUIS(NIPT) L21905002O, vendosur me urdherin Nr. 2233-447 Prot, datë :
28.12.2015.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-861407-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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02/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-405813-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 24.07.2017, ku eshte vendosur:
Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise. Depozitimi i Kerkeses date 24.07.2017, ku
eshte kerkuar: Ndryshimi i emertimit tregtare.
Emri Tregtar ishte
("R O D I-2012")
u be
("Conad")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("En Muçi")
, Nga
Data ishte
("20/06/2012")
u be
("24/07/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("En Muçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/06/2017")
u be
("31/07/2020")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Aplikim per garanci tjeter
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-409184-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2016
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-896772-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Datë: 13/10/2018

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

6

