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

L41702005T
02/05/2014

3. Emri i Subjektit

FAB - GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

02/05/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 02/05/2014
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Rruga
Panorama, Kulla e Biznesit Kodi Postar 1016
32.336.932,00

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

1,00
Prodhimi i ujit te pijshem, lengjeve te ndryshme jo alkoolike,
pijeve alkoolike si birra, vera etj; tregtimi, import-eksporti i
ujit te pijshem, lengjeve te ndryshme, pijeve alkoolike si
birra, vera etj; Import - export me shumice dhe pakice te
mallrave te ndryshem ushqimore; Prodhime dhe tregtime
industriale; Kerkimeve, zbulimeve, projektimeve dhe
shfrytezimit te mineraleve te dobishme; Komisioneri dhe
veprimtari konsulence per shoqeri te huaja dhe vendase;
Veprimtari sherbimesh; Pervec veprimtarive te parashikuara
me lart, ne veprimtarine e shoqerise do te hyje cdo
veprimtari qe do te konsiderohet nga Asambleja e
Ortakeve/Ortaku i Vetem si e nevojshme dhe e pershtatshme
per arritjen e objektit te shoqerise dhe qe nuk vjen ne
kundershtim me Ligjin shqiptar.
Sibora Xhemali
Nga: 23/01/2017

Deri: 23/01/2020

IrfanHysenbelliu
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12.1 Vlera e kapitalit

Para: 32.336.932,00

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: FAB - GROUP
Telefon: 0682055374

15. Statusi:
Aktiv
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)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-455634-05-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
04/06/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-497534-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i numrit te kontaktit.
Telefon ishte
("0682055378")
u be
("0682055374")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

13/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-669526-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 10.10.2014, të asamblesë së
përgjithshme të ortakëve të shoqërisë, ku është vendosur: 1.Largimin nga detyra të
administratorit Zj. Bukurie Hysenbelli. 2.Emërimin në detyrën e administratorit të ri të
shoqërisë, për një afat 1 (një) vjeçar, Z.Mario Sorra.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mario Sorra")
Ne daten "10/10/2015
eshte larguar administratori:
("Bukurie Hysenbelli")

Nga data "10/10/2014
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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)
30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-175475-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

21/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-515055-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.01.2016, ku eshte vendosur,
ndryshimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Sibora Xhemali")
"20/01/2016
Ne daten "20/01/2017
eshte larguar administratori:
("Mario Sorra")

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)
26/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-841807-07-16 (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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

18/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-987686-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
15.10.2016, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, Kulla e Biznesit Kodi Postar 1016;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Pallati Nr. 8, Shkalla 1, Kati 2, Zyra Nr. 2.;
"
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)
25/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-123886-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 23.01.2017, ku eshte vendosur:
Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sibora Xhemali")
Nga Data ishte
("20/01/2016")
u be
("23/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sibora Xhemali")
Kohëzgjatja ishte
("20/01/2017")
u be
("23/01/2020")

,
,

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
30/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-217488-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Ortakut dt. 28.03.2017 për miratimin
e transferimit nëpërmjet shitjes së 100 % te kuotes kapitalit te Zj. Fabiola Hysenbelliu ne
favor te Z. Irfan Hysenbelliu , i cili behet ortak i vetem i shoqerise me 100% te kapitalit.
Depozitim Kontrate Shitblerje Kuotash kapitali dt. 28.03.2017 , Nr. 2203 Rep., dhe Nr.
836 Kol.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Irfan Hysenbelliu")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Fabiola Hysenbelliu")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
31/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-297998-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
24.04.2017 ku eshte vendosur: -Te miratoje emerimin e ekspertit kontabel te autorizuar
Z.Agim Qenani me license nr.53, per hartimin e raportit per rritjen e kapitalit te shoqerise
nepermjet perfshirjes te rezervave per investime dhe kontribute te ortakut. Depozitimi i
Raportit per zmadhimin e kapitalit, date 26.04.2017. Depozitimi i vendimit te ortakut te
vetem te shoqerise, date 28.04.2017 ku eshte vendosur: Miratimi i raportit te ekspertit per
zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"32.336.932,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"32.336.932,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Irfan Hysenbelliu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("32.336.932,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Irfan Hysenbelliu")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("1,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-397078-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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
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Datë: 10/02/2018

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