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

L61419036L
19/02/2016

3. Emri i Subjektit

EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

15/02/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 15/02/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Bulevardi "Gjergj Fishta", Nr. 70

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

644.557.700,00

9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët

1,00
Shoqeria ka per objekt pjesemarrjen ne kapitalin e
cfaredolloj shoqerie, vendase apo te huaj, permes themelimit,
blerjes se kuotave apo aksioneve apo ne cdo lloj menyre
tjeter, menaxhimin dhe zhvillimin e ketyre shoqerive,' si
edhe çdo operacion tjeter te lidhur me realizimin e ketij
objekti. Shoqeria gjithashtu mund te themeloj edhe Shoqata,
Qendra, Fondacione si dhe cfardolloj organizate bamirese, jo
qeveritare, jofitimprurese, etj. Ne perputhje me ligjislacionin
shqiptar. dhe ate nderkombetar. Shoqeria mund te ndertoje
aleanca strategjike me shoqeri dhe partnere vendas apo te
huaj. Shoqeria nuk ushtron aktivitet te drejtperdrejte te hapur
per publikun. Por shoqeria mund te marre pjese ne krijimin
dhe zhvillimin e 9faredolloj sipermarrje financiare,
industriale apo tregtare, duke i ofruar ekspertize
menaxheriale, financiare, juridike, ne burime njerezore, si
edhe mbeshtetje te 9faredolloj forme, si huadhenie, garanci,
dorezani apo tjeter. Gjithashtu per te realizuar objektin dhe
qellimet e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo
lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional apo dorezanes
qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e
qellimeve te saj.
Përparim Xhafa
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10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Nga: 29/04/2016

Deri: 29/04/2021

HenriÇili

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:
644.457.700,00

- 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: EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE
HOLDING

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-561676-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/04/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-672214-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 26.04.2016 per zmadhimin e
kapitalit me ane te prurjes se kuotes qe zoteron ortaku Henri Çili, ne shoqerine UET
sh.p.k. Depozitimi i kontrates per Prurje Kontributi ne Natyre, Nr.3877 rep., nr.1136 kol.,
date 26.04.2016.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"644.557.700,00"
Vlera e Aksionit ishte
"100.000,00"
u be
"644.557.700,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Henri Çili")
,
Contribution_Nature_Value ishte
("")
u be

("644.457.700,00")

Lista e Dokumenteve:
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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
12/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-683288-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i marreveshjes siguruese Nr.5602/date 28.04.2016,
e lidhur me date 29.04.2016 Nr. 4044 Rep., Nr. 1206 Kol., midis Henri Çili dhe U.E.T
(barredhenesit) dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), me objekt:
Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per
kredine e akorduar nga Banka Credins.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

16/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-697555-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 29.04.2016, ku eshte vendosur:
Miratimi i largimit te Z.Henri Çili dhe emerimin e Z. Përparim Xhafa si administrator i ri i
shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Përparim Xhafa")
"29/04/2016
Ne daten "29/04/2021
eshte larguar administratori:
("Henri Çili")

Nga data

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
17/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-377688-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

Datë: 22/01/2018

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