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

K61921014F
13/07/2006

3. Emri i Subjektit

EURO ADITIV

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

13/06/2006

6. Kohëzgjatja

Nga: 13/06/2006
Tirane Vore VORE Autostrada Tirane-Durres, Km 16, ne
krah te Hotel Continental, Vore
46.900.000,00

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

46.900,00
Prodhimi,shitja , blerja, tregtimi me shumice dhe pakice I
produkteve me origjine kimike per materialet e ndertimit,
importi dhe eksporti I tyre Brenda dhe jashte vendit per
llogari te vete shoqerise si dhe te treteve, ku perfshihen
aditive per beton. additive per çimento, disarmante, fibra
sintetike dhe çeliku, llaç i gatshem, bojra, kolle, polisterol
izolues, llaqe, sisteme per fiksim dhe ngritje te paneleve
parafabrikat dhe te elementeve te ndryshem prej betoni,
çimento, rere, shitja e aparateve dhe makinerive qe perdoren
per aplikimin e ketyre materialeve si dhe çdo material tjeter
per ndertim.Kjo shoqeri mund te ndermarre si ne Shqiperi
dhe jashte saj aktivitete industriale dhe tregtare qe kane
lidhje me objektin e me siperm.Shoqeria zhvillon gjithashtu
veprimtari ndihmese imobiliare, imobiliare, tregtare,
industriale qe kane lidhje me objektin e saj qe mund te
lehtesojne veprimtarine e saj.Gjithashtu ajo mund te
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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)
12. Ortakët

bashkepunoje dhe te marri pjese direkt ose indirekt ne
shoqeri te tjera qe kane objekt veprimtarie te ngjashem me te
sajin.Shoqeria ndermjeteson per nxjerrjen dhe perpunimin e
lendeve te para te te gjitha llojeve, per veprimtari sherbime,
etj.Shoqeria kontakton me persona fizike dhe juridike vendas
dhe te huaj per gjetjen e tregjeve te shitjes dhe te blerjes per
prodhimet e shoqerise.
Dritan Shehu
Nga: 13/06/2006

EdliraZenelaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 4.690.000,00

12.2 Numri i pjesëve

4.690,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

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

Para: 23.450.000,00

13.2 Numri i pjesëve

23.450,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Para: 4.690.000,00

14.2 Numri i pjesëve

4.690,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

15.1 Vlera e kapitalit

Natyre:

AdrianMuka

14.1 Vlera e kapitalit

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

Natyre:

DritanShehu

13.1 Vlera e kapitalit

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

Deri: 21/01/2019

Natyre:

BujarHasaj
Para: 4.690.000,00

Natyre:
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15.2 Numri i pjesëve

4.690,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

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

ArtanDulaku

16.1 Vlera e kapitalit

Para: 9.380.000,00

16.2 Numri i pjesëve

9.380,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

Natyre:

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

18. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
19. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Ford me targe TR
2176 R. Tirane Vore VORE Automjet me targa AA 962 EJ
Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Mercedes Benz TR
3821 U
Emri Tregtar: EURO ADITIV
Telefon: 042200336
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-028250-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 13/07
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:36182, Gjykata:Tirane
TE DHENAT E REGJISTRIMIT FILLESTAR
" EURO ADITV" shpk; Vendimi i
regjistrimit : 36182; Data e vendimit : 13.07.2006; Data e themelimit : 13.06.2006;
Kapitali : 100 000 leke; Ortaket : Dritan Bujamin Shehu; Artan Nikolla Dulaku ; Aqif
Maliq Sina; Bujar Kovac Hasaj; Guxim Byberi, Edlira Xhemal Zenelaj; Adrian Mihal
Muka; Kohezgjatja mbi 10 vjet; Selia ne Ish Uzina Mekanike, Rruga Jordan Misja.
Tirane; Objekti: Prodhimi, shitja , tregtimi me shumice dhe pakice i produkteve me
origjine kimike per materialet e ndertimit ,veprimtari imobilare; Administrator : Dritan
Bujamin Shehu
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Lista e Dokumenteve:
Tirane-Erind Zaimi-30-October-20070005.pdf
2. 11/12
/2006

Numri i Vendimit:36182/1, Gjykata:Tirane
Korigjimi i gabimit te shtypit ne emertimin e shoqerise nga "EUROADITV" ne "EURO
ADITIV" shpk
Lista e Dokumenteve:
Tirane-Erind Zaimi-30-October-20070005.pdf

02/12/2008

Numri i ceshtjes: CN-194188-12-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet tip Ford me targe TR 2176 R.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet tip Mercedes-Benz me targe TR 1672 M.;
"

TIRANE;
TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
08/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-260645-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga,''Mehmet Brocaj'',pallati Jali,kati 1,ngjitur me shkollen,Jeronim De Rada.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-314539-11-09
Telefon ishte
("")
u be

("042200336")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Aqif Sina")
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Kane ndryshuar te dhenat per
ishte
("10.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
ishte
("10,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
ishte
("10,00")

("Artan Dulaku")
, Vlera e Kontributit
u be
("20.000,00")
("Artan Dulaku")
, Përqindja e Kapitalit
u be
("20,00")
("Artan Dulaku")
, Numri i aksioneve
u be
("20,00")

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)
Transferim i kuotave te kapitalit
24/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-316696-11-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Guxim Byberi")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Shehu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("40.000,00")
u be
("50.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Shehu")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("40,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Shehu")
, Numri i aksioneve
ishte
("40,00")
u be
("50,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit

03/03/2010

Numri i ceshtjes: CN-359063-03-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
VORE;
Autostrada Tirane-Durres, Km 16, ne krah te Hotel Continental, Vore;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
JORDAN MISJA ISH UMB;
"
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/11/2010

Numri i ceshtjes: CN-466001-11-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga,''Mehmet Brocaj'',pallati Jali,kati 1,ngjitur me shkollen,Jeronim De Rada.;

"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
18/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-551819-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se shoqerise date 17.05.2011 per hapje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet tip Mercedes Benz TR 3821 U;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
19/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-654633-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr 10 date 25.12.2011 ku eshte
vendosur:Zmadhimi i kapitalit te shoqerise nepermjet fitimeve te realizuara dhe te
pashperndara si dhe rezervave.Caktohet shoqeria audituese ''ATK Auditing''shpk me
ekspert kontabel te autorizuar Andon Kristo,per te bere vleresimin mbi zmadhimin e
kapitalit te shoqerise.Depozitimi i vendimit nr 11 date 26.12.2011 ku eshte
vendosur:Miratimi i raportit te ekspertit,zmadhimin e kapitalit te shoqerise.Depozitimi i
raportit te ekspertit date 26.12.2011,per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"46.900.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"46.900,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Dulaku")

, Vlera e Kontributit
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ishte
("20.000,00")
u be
("9.380.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Dulaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("20,00")
u be
("9.380,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bujar Hasaj")
, Vlera e Kontributit ishte
("10.000,00")
u be
("4.690.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bujar Hasaj")
, Numri i aksioneve ishte
("10,00")
u be
("4.690,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adrian Muka")
, Vlera e Kontributit
ishte
("10.000,00")
u be
("4.690.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adrian Muka")
, Numri i aksioneve
ishte
("10,00")
u be
("4.690,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Edlira Zenelaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("10.000,00")
u be
("4.690.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Edlira Zenelaj")
, Numri i aksioneve
ishte
("10,00")
u be
("4.690,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Shehu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("50.000,00")
u be
("23.450.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Shehu")
, Numri i aksioneve
ishte
("50,00")
u be
("23.450,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
31/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-869452-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.11651 Prot., Nr.Dosje 802, datë
28.08.2012, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k., ku është
urdhëruar: "Vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori
Bujar Kovaç Hasaj, 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

23/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-107442-05-13
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1358 Prot., datë 21.05.2013, lëshuar
nga Shoqëria permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k., ku është
urdhëruar:"Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuota/aksione te cilat
zoterohen nga pala debitore Bujar Hasaj ne shoqerite e regjistruara prane regjistrit tregtar.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-172900-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.8591 Prot., Nr.Dosje 218, datë
14.08.2013, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k,ku është
urdhëruar: -Heqja e mases se sekuestros mbi kuotat e debitorit Z.Bujar Kovaç Hasaj
kerkuar nga ana jone me shkresen Nr.11651 Prot, date 28.08.2012.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-329611-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Statutit ne perputhje me ligjin 9901 "Per
Tregtaret e Shoqerite Tregtare". Depozitimi I vendimit date 21.01.2014 ku eshte vendosur:
Miratimi I statutit te ri.Depozitimi I kerkeses se administratorit ku eshte kerkuar: Hapja e
nje adrese dytesore.
Objekti ishte
("Prodhimi, shitja , tregtimi me shumice dhe pakice i produkteve me
origjine kimike per materialet e ndertimit ,veprimtari imobilare")
u be
("Prodhimi,shitja , blerja, tregtimi me shumice dhe pakice I produkteve me origjine
kimike per materialet e ndertimit, importi dhe eksporti I tyre Brenda dhe jashte
vendit per llogari te vete shoqerise si dhe te treteve, ku perfshihen aditive per beton.
additive per çimento, disarmante, fibra sintetike dhe çeliku, llaç i gatshem, bojra,
kolle, polisterol izolues, llaqe, sisteme per fiksim dhe ngritje te paneleve parafabrikat
dhe te elementeve te ndryshem prej betoni, çimento, rere, shitja e aparateve dhe
makinerive qe perdoren per aplikimin e ketyre materialeve si dhe çdo material tjeter
per ndertim.Kjo shoqeri mund te ndermarre si ne Shqiperi dhe jashte saj aktivitete
industriale dhe tregtare qe kane lidhje me objektin e me siperm.Shoqeria zhvillon
gjithashtu veprimtari ndihmese imobiliare, imobiliare, tregtare, industriale qe kane
lidhje me objektin e saj qe mund te lehtesojne veprimtarine e saj.Gjithashtu ajo
mund te bashkepunoje dhe te marri pjese direkt ose indirekt ne shoqeri te tjera qe
kane objekt veprimtarie te ngjashem me te sajin.Shoqeria ndermjeteson per
nxjerrjen dhe perpunimin e lendeve te para te te gjitha llojeve, per veprimtari
sherbime, etj.Shoqeria kontakton me persona fizike dhe juridike vendas dhe te huaj
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per gjetjen e tregjeve te shitjes dhe te blerjes per prodhimet e shoqerise.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Blv.Gjergj Fishta, ish Qendra e Realizimit te Veprave te Artit (ish QRVA);

"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Dritan Shehu")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("21/01/2019")

,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-344370-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
29.01.2014, ku është vendosur: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Automjeti NISSAN me targë AA 962 EJ me numër shasije VVVAKE05536A747953,
Ngjyrë e bardhë;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-674851-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses, date 14.10.2014, ku eshte kerkuar:
Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Automjeti NISSAN me targë AA 962 EJ me numër shasije VVVAKE05536A747953, Ngjyrë
e bardhë;
"
Lista e Dokumenteve:
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-685924-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 22.10.2014, të administratorit të
shoqërisë, ku është kërkuar: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet tip Mercedes-Benz me targe TR 1672 M.;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
05/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-738884-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
01.12.2014, ku është kërkuar: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Blv.Gjergj Fishta, ish Qendra e Realizimit te Veprave te Artit (ish QRVA);
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-745128-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Mandati i Pageses
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
29/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-837040-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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

26/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-115763-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

04/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-444944-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1595/6 - 1195 - 15 Prot. date
01.12.2015, leshuar nga shoqeria "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, per vendosjen e mases se
sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori Euro Aditiv sh.p.k, me NUIS
(NIPT) K61921014F. Ky aktiv te qendroje i bllokuar der ne nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

15/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-820926-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
01/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-860844-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

19/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-889671-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I PASQYRAVE FINANCIARE TE VITIT 2009.

01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-412844-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

14/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-539641-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i prokures se posaçme Nr.1196 Rep. Nr.774/4 Kol.,
date 23.10.2017, per emerimin si perfaqesues te posaçem te z.Ardit Jonuzi me kompetenca
sipas aktit te depozituar.
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
07/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-547226-11-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

26/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-643703-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 25.01.2018 per hapjen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
Automjet me targa AA 962 EJ;
"

VORE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-680113-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i prokures se pergjithshme Nr. 462 Rep. Nr. 280
Kol. date 09.02.2018, leshuar nga Z. Dritan Shehu, mbi bazen e se ciles perfaqesuesit Z.
Ardit Jonuzi i jepen tagrat e percaktuara ne kete akt.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-894891-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi

Datë: 23/10/2018

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