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

K91417016M
17/02/2009

3. Emri i Subjektit

PLUTON INVESTOR

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/02/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/02/2009
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail
Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019
336.646.548,00

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
Veprimtari tregetare,shit-blerje aksionesh,ekxport-import
mallrash.Ndertim
dhe
investime
ne
fushen
e
ndertimit.Shoqeria mund te kryeje çdo transaksion ne lidhje
me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme si dhe çdo
aktivitet tregtar,financiar,dhenie-marrje me qera,te vendose
pengje dhe barre hipotekore,aktivitete keto te konsideruara si
te dobishme apo te nevojshne per te arritur qellimet e
shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore
te cituara me siper.
Edmond Leka
Nga: 28/05/2014

Deri: 25/05/2022

EdmondLeka

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:
336.546.548,00

1

- 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: PLUTON INVESTOR
Telefon: 2250653

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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 paguar)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-216967-02-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
09/06/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-502660-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë
28.05.2014 ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë Z.Edmond Leka
për një afat 3-vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Leka")
Nga Data ishte
("10/02/2009")
u be
("28/05/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Leka")
Kohëzgjatja ishte
("10/02/2014")
u be
("28/05/2017")

,
,

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
25/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-525328-06-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
08/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-787365-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

26/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-892578-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

20/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-949882-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, datë 18.13.2015, ku është vendosur
Miratimi i shitjes së 100% të kuotave të kapitalit nga shoqëria “ Arch Investor” në favor të
Z. Edmond Leka. Depozitimi i Kontratës së Shitjes Nr.580 Rep., Nr.333/2 Kol., datë
18.03.2015.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Edmond Leka")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("Arch Investor")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

29/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-119815-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
14/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-151057-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-797609-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

19/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-827146-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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

02/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-054922-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 30.11.2016, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i adreses kryesore te aktivitetit.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Zogu i pare,Pallati i ri 12 katesh,kati i 4, perballe Stacionit te trenit.;

"

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
25/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-117815-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Ortakut te Vetem te
Shoqerise, date 27.05.2016 ku eshte vendosur: Zmadhimin e kapitalit te Shoqerise dhe
emerimi i Z. Lavdirim Fusha si Ekspert Kontabel per hartimin e raportit per zmadhimin e
kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Raportit per zmadhimin e kapitalit, date 27.05.2016.
Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Ortakut te vetem te shoqerise, date 31.10.2016 ku
eshte vendosur: Miratimi i raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"83.180.548,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"83.180.548,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Edmond Leka")
Contribution_Nature_Value ishte
("")
u be
Kane ndryshuar te dhenat per
("Edmond Leka")
ishte
("100,00")
u be
("1,00")

,
("83.080.548,00")
, Numri i aksioneve

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
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
13/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-328682-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 25.05.2017, ku
eshte vendosur riemerimi i administratorit z.Edmond Leka per nje afat pese vjeçar me te
drejte riemerimi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("28/05/2017")

("Edmond Leka")
u be
("25/05/2022")

,

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
10/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-365505-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

17/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-517890-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 05.10.2017, ku vendosi
: Te emëroje Expetin Kontabel per vleresimin e zmadhimit te kapitalit nepermjet
kontributit ne natyre . Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 06.10.2017, ku vendosi : Te
miratojë Raportin e Expetin Kontabel per zmadhimin e kapitalit dhe ndryshimin e nenit 7
te statutit ne shoqerise ne lidhje me kapitalin themeltar. Depozitim i Raportit te Expetit
Kontabel per zmadhimin e kapitalit dt. 06.10.2017.
Vlera e Kapitalit ishte
"83.180.548,00"
u be
"336.646.548,00"
Vlera e Aksionit ishte
"83.180.548,00"
u be
"336.646.548,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Edmond Leka")
,
Contribution_Nature_Value ishte
("83.080.548,00")
("336.546.548,00")

u be

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
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
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Datë: 14/02/2018

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