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

L32214009F
14/10/2013

3. Emri i Subjektit

Red & Black

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

29/09/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 29/09/2013
Tirane Tirane TIRANE Rruga Sitki Cico, Pallati Prodani
Construction, Kati 1
100.000,00

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

1,00
Ne fushen e import-eksporteve energjie, import-eksport te
produkteve
te
ndryshme,
industriale,
ushqimore,
farmaceutike, ndertimore. Ne fushen e prodhimit dhe te
ngritjes se linjave te ndryshme prodhuese sipas fushave
perkatese. Ne fushen e shitblerjes te pasurive te paluajtshme
dhe te luajtshme, dhenie me qera, ndertim objektesh te
permasave te ndryshme,shtepi,vila, ndertesa shumekateshe
ose komplekse banimi, punime mirembajtje, sherbime
fasadash, ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime
portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e
tyre,asfaltim
dhe
veshje
me
asfaltim,
ndertim
digash,galeri,tunele, ndertim vepra kullimi,ujitje,impiante
vaditese, punime mbrqjtje dhe sisteme hidraulike, punime
dhe sistemime elektrike,ndertim ambiente dhe sistemim
gjelberimi, parqe dhe lulishte, nyje betoni,import-eksport te
artikujve te ndryshem si dhe skrap, transport dhe punime me
traktore,fadroma te te gjitha llojeve, transportues per makina
asfaltimi,makineri dhe pajisje per nyje betoni etj qe lidhen ne
fushen e ndertimit. Renta-car, shitjeblerje makinerish dhe
dhenie me qera, etj. Shtypshkrimit te gazetave, revistave,
librave dhe cdo lloj botimi tjeter te perditshem ose periodik,
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printimeve te natyrave dhe formave te ndryshme te
materialeve propagandistike dhe promocionale te cdo fushe,
liberlidhjeve, stampimeve te te gjitha formave dhe
permasave per perdorim ne mallra, pajisje dhe sende te tjera,
prodhimit te adeziveve promocionale dhe informues, si dhe
botimin apo printimin e cdo produkti tjeter qe kerkon
teknologji shtypshkrimi te formave dhe permasave te
ndryshme. Veprimtaria e shoqerise do te ofroje edhe
aktivitetin e shtepise botuese per marrjen e porosive nga
autore te ndryshem, pergatitjen per botim, perkthim dhe
shperndarje te librave te zhanreve te shumellojshme, sipas te
gjitha kerkesave te ligjit per nje aktivitet te tille. Ne fushën e
transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira.
Arjan Prodani

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 17/02/2017

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Deri: 17/02/2022

ArjanProdani

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: Red & Black
Telefon: 0674000232

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
Regjistrimi Fillestar: CN-215513-10-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
18/07/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-559273-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
2

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
20/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-811613-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 18.01.2015, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i administratorit te shoqerise. Shkarkimin e z.Frekli Prodani dhe emerimin e
z.Arjan Prodani.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arjan Prodani")
"18/01/2015
Ne daten "18/01/2020
eshte larguar administratori:
("Frekli Prodani")

Nga data

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)
12/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-036369-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 11.05.2015, të administratorit të
shoqërisë, ku është kërkuar: Hapja e një adrese dytësore të ushtrimit të aktivitetit. Saktësim
i Kodit ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
TROPOJE;
;
Tropoje;
VICIDOL;
Fshati Vicidol, Rruga Nacionale Bajram Curri - Morine, Hotel, Zona Kadastrale
nr.3761, Nr Pasurie 396/14;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-140816-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 08.07.2015 ku
eshte vendosur : Ndryshimin e nenit 6 te statutit te shoqerise, shtimin e objektit te
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aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Ne fushen e import-eksporteve energjie, import-eksport te
produkteve te ndryshme, industriale, ushqimore, farmaceutike, ndertimore. Ne fushen e
prodhimit dhe te ngritjes se linjave te ndryshme prodhuese sipas fushave perkatese. Ne
fushen e shitblerjes te pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme, dhenie me qera, ndertim
objektesh te permasave te ndryshme,shtepi,vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse
banimi, punime mirembajtje, sherbime fasadash, ndertim rrugesh dhe urash si dhe
ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre,asfaltim dhe veshje me
asfaltim, ndertim digash,galeri,tunele, ndertim vepra kullimi,ujitje,impiante vaditese,
punime mbrqjtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike,ndertim ambiente
dhe sistemim gjelberimi, parqe dhe lulishte, nyje betoni,import-eksport te artikujve te
ndryshem si dhe skrap, transport dhe punime me traktore,fadroma te te gjitha llojeve,
transportues per makina asfaltimi,makineri dhe pajisje per nyje betoni etj qe lidhen ne
fushen e ndertimit. Renta-car, shitjeblerje makinerish dhe dhenie me qera, etj.")
u be
("Ne fushen e import-eksporteve energjie, import-eksport te produkteve te
ndryshme, industriale, ushqimore, farmaceutike, ndertimore. Ne fushen e prodhimit
dhe te ngritjes se linjave te ndryshme prodhuese sipas fushave perkatese. Ne fushen e
shitblerjes te pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme, dhenie me qera, ndertim
objektesh te permasave te ndryshme,shtepi,vila, ndertesa shumekateshe ose
komplekse banimi, punime mirembajtje, sherbime fasadash, ndertim rrugesh dhe
urash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e
tyre,asfaltim dhe veshje me asfaltim, ndertim digash,galeri,tunele, ndertim vepra
kullimi,ujitje,impiante vaditese, punime mbrqjtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe
sistemime elektrike,ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe dhe lulishte,
nyje betoni,import-eksport te artikujve te ndryshem si dhe skrap, transport dhe
punime me traktore,fadroma te te gjitha llojeve, transportues per makina
asfaltimi,makineri dhe pajisje per nyje betoni etj qe lidhen ne fushen e ndertimit.
Renta-car, shitjeblerje makinerish dhe dhenie me qera, etj. Shtypshkrimit te
gazetave, revistave, librave dhe cdo lloj botimi tjeter te perditshem ose periodik,
printimeve te natyrave dhe formave te ndryshme te materialeve propagandistike dhe
promocionale te cdo fushe, liberlidhjeve, stampimeve te te gjitha formave dhe
permasave per perdorim ne mallra, pajisje dhe sende te tjera, prodhimit te adeziveve
promocionale dhe informues, si dhe botimin apo printimin e cdo produkti tjeter qe
kerkon teknologji shtypshkrimi te formave dhe permasave te ndryshme. Veprimtaria
e shoqerise do te ofroje edhe aktivitetin e shtepise botuese per marrjen e porosive nga
autore te ndryshem, pergatitjen per botim, perkthim dhe shperndarje te librave te
zhanreve te shumellojshme, sipas te gjitha kerkesave te ligjit per nje aktivitet te
tille.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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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31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-180459-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

06/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-398401-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.10.2015, ku eshte vendosur,
miratimi i marrjes se nje Linje Kredie ne shumen 150.000 euro, me afat 12 muaj me qellim
kapital qarkullues, prane Bankes Credins sh.a ne emer te shoqerise "Red & Black" sh.p.k.
Depozitimi i marreveshjes siguruese Nr. 8921 Rep. Nr. 2817 Kol. date 07.10.2015, lidhur
ndermjet shoqerise "Red & Black" sh.p.k dhe "Banka Credins" sh.a.
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)

01/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-784192-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 29.06.2016 ku
eshte vendosur : Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
TROPOJE;
;
Tropoje;
VICIDOL;
Fshati Vicidol, Rruga Nacionale Bajram Curri - Morine, Hotel, Zona Kadastrale nr.3761,
Nr Pasurie 396/14;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-816529-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Bilanci Kontabël
19/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-887350-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 17.08.2016, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Valbona Prodani")
"17/08/2016
Ne daten "17/08/2021
eshte larguar administratori:
("Arjan Prodani")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
25/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-896594-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
20.08.2016, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i nenit 14 te statutit te shoqerise, ku
percaktohet se ortaku i vetem z. Arjan Prodani dhe administratoria znj. Valbona Prodani
kane te drejte firme per te kryer veprimet prane bankave te te gjitha niveleve ne emer te
shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arjan Prodani")
, Koment ishte
("")
u be
("Ortaku i vetem Z. Arjan Prodani dhe adrninistratorja Znj.
Valbona Prodani, kane te drejte firme per te kryer veprimet prane bankave te te
gjitha niveleve ne emer te shoqerise se mesiperme.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Valbona Prodani")
Competence ishte
("")
u be
("Ortaku i vetem Z. Arjan
Prodani dhe adrninistratorja Znj. Valbona Prodani, kane te drejte firme per te kryer
veprimet prane bankave te te gjitha niveleve ne emer te shoqerise se mesiperme.")
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)

31/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-901578-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 25.08.2016, ku
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,

eshte vendosur:1) miratimi i ndryshimit te nenit 5 te statutit emerimin si administratore te
zj.Valbona Prodani;2) miratimi i ndryshimit te nenit 14 " Marredheniet ekonomikefinanciare" duke shtuar se ortaku i vetem z.Arjan Prodani dhe administratorja zj.Valbona
Prodani perfaqesojne te dy shoqerine (duke patur te dy individualisht te drejte firme) per
cdo veprim bankar te kryer prane bankave te te gjitha niveleve per te kryer derdhje,
terheqje, transferta etj.Depozitim i statutit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Valbona Prodani")
,
Kohëzgjatja ishte
("17/08/2021")
u be
("17/08/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Valbona Prodani")
,
Competence ishte
("Ortaku i vetem Z. Arjan Prodani dhe adrninistratorja
Znj. Valbona Prodani, kane te drejte firme per te kryer veprimet prane bankave te te
gjitha niveleve ne emer te shoqerise se mesiperme.")
u be
("Llogarite
vjetore, raportet dhe operacionet e vitit financiar si dhe raportet e vecanta te hartuara
nga administratori dhe eventualisht nga eksperti kontabel i autorizuar miratohen me
vendim te ortakut te vetem. Miratimi i Pasyqrave financiare mbi veprimtarine vjetore
behet brenda muajit maj te cdo viti pasardhes.")
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)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-971488-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Marvreshje Martesore, per ndryshimin e regjimit
martesor, date 06.10.2016, Nr. 9643 Rep., Nr.3112 Kol.e lidhur midis bashkeshorteve
Znj.Valbona Prodani dhe Z. Arjan Prodani, ku sipas parashikimeve te kesaj kontrate
regjimi pasuror i bashkeshortet pas neneshkrimit te kesaj kontrate do te jete regjimi i
pasurive te ndara.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

21/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-163180-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
17.02.2017, ku është vendosur: Miratimin e largimit të Administratores së shoqërisë
Znj.Valbona Prodani. Emërimin e Administratorit të ri Z.Arjan Prodani.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arjan Prodani")
"17/02/2017
Ne daten "17/02/2022
eshte larguar administratori:
("Valbona Prodani")

Nga data

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
01/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-176623-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Ortakut të Vetëm, datë
10.02.2017 ku është vendosur: 1- Miratimi i ndryshimit te nenit 5 te statutit “Administrator
i shoqerise eshte Z. Arjan Prodani; 2- Miratimi i ndryshimit te nenit 14 " Marredheniet
ekonomike-financiare" duke hequr nga gjendja e regjistrimit te shoqerise komentin se
ortaku i vetem z.Arjan Prodani dhe administratorja zj.Valbona Prodani kane te drejte firme
per te kryer veprimet prane bankave te te gjitha niveleve ne emer te Shoqerise. Depozitim i
statutit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arjan Prodani")
, Koment ishte
("Ortaku i vetem Z. Arjan Prodani dhe adrninistratorja Znj. Valbona Prodani, kane te
drejte firme per te kryer veprimet prane bankave te te gjitha niveleve ne emer te shoqerise
se mesiperme.")
u be
("")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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)
Dokumenti i autorizimit

27/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-257367-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.14, date 24.04.2017, ku eshte
vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.Depozitim i statutit te shoqerise.
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"100.000,00"
Objekti ishte
("Ne fushen e import-eksporteve energjie, import-eksport te
produkteve te ndryshme, industriale, ushqimore, farmaceutike, ndertimore. Ne fushen e
prodhimit dhe te ngritjes se linjave te ndryshme prodhuese sipas fushave perkatese. Ne
fushen e shitblerjes te pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme, dhenie me qera, ndertim
objektesh te permasave te ndryshme,shtepi,vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse
banimi, punime mirembajtje, sherbime fasadash, ndertim rrugesh dhe urash si dhe
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ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre,asfaltim dhe veshje me
asfaltim, ndertim digash,galeri,tunele, ndertim vepra kullimi,ujitje,impiante vaditese,
punime mbrqjtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike,ndertim ambiente
dhe sistemim gjelberimi, parqe dhe lulishte, nyje betoni,import-eksport te artikujve te
ndryshem si dhe skrap, transport dhe punime me traktore,fadroma te te gjitha llojeve,
transportues per makina asfaltimi,makineri dhe pajisje per nyje betoni etj qe lidhen ne
fushen e ndertimit. Renta-car, shitjeblerje makinerish dhe dhenie me qera, etj.
Shtypshkrimit te gazetave, revistave, librave dhe cdo lloj botimi tjeter te perditshem ose
periodik, printimeve te natyrave dhe formave te ndryshme te materialeve propagandistike
dhe promocionale te cdo fushe, liberlidhjeve, stampimeve te te gjitha formave dhe
permasave per perdorim ne mallra, pajisje dhe sende te tjera, prodhimit te adeziveve
promocionale dhe informues, si dhe botimin apo printimin e cdo produkti tjeter qe kerkon
teknologji shtypshkrimi te formave dhe permasave te ndryshme. Veprimtaria e shoqerise
do te ofroje edhe aktivitetin e shtepise botuese per marrjen e porosive nga autore te
ndryshem, pergatitjen per botim, perkthim dhe shperndarje te librave te zhanreve te
shumellojshme, sipas te gjitha kerkesave te ligjit per nje aktivitet te tille.")
u be
("Ne fushen e import-eksporteve energjie, import-eksport te produkteve te
ndryshme, industriale, ushqimore, farmaceutike, ndertimore. Ne fushen e prodhimit
dhe te ngritjes se linjave te ndryshme prodhuese sipas fushave perkatese. Ne fushen e
shitblerjes te pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme, dhenie me qera, ndertim
objektesh te permasave te ndryshme,shtepi,vila, ndertesa shumekateshe ose
komplekse banimi, punime mirembajtje, sherbime fasadash, ndertim rrugesh dhe
urash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e
tyre,asfaltim dhe veshje me asfaltim, ndertim digash,galeri,tunele, ndertim vepra
kullimi,ujitje,impiante vaditese, punime mbrqjtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe
sistemime elektrike,ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe dhe lulishte,
nyje betoni,import-eksport te artikujve te ndryshem si dhe skrap, transport dhe
punime me traktore,fadroma te te gjitha llojeve, transportues per makina
asfaltimi,makineri dhe pajisje per nyje betoni etj qe lidhen ne fushen e ndertimit.
Renta-car, shitjeblerje makinerish dhe dhenie me qera, etj. Shtypshkrimit te
gazetave, revistave, librave dhe cdo lloj botimi tjeter te perditshem ose periodik,
printimeve te natyrave dhe formave te ndryshme te materialeve propagandistike dhe
promocionale te cdo fushe, liberlidhjeve, stampimeve te te gjitha formave dhe
permasave per perdorim ne mallra, pajisje dhe sende te tjera, prodhimit te adeziveve
promocionale dhe informues, si dhe botimin apo printimin e cdo produkti tjeter qe
kerkon teknologji shtypshkrimi te formave dhe permasave te ndryshme. Veprimtaria
e shoqerise do te ofroje edhe aktivitetin e shtepise botuese per marrjen e porosive nga
autore te ndryshem, pergatitjen per botim, perkthim dhe shperndarje te librave te
zhanreve te shumellojshme, sipas te gjitha kerkesave te ligjit per nje aktivitet te tille.
Ne fushën e transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arjan Prodani")
ishte
("100,00")
u be
("1,00")

, Numri i aksioneve
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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
14/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-376235-07-17 (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)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

Datë: 19/01/2018

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