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

L42404004O
04/12/2014

3. Emri i Subjektit

Tema TV

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

26/11/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 26/11/201431/12/2094
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail
Qemali, Pallati nr.10, Kati 2
22.000.000,00

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

10. Administratori/ët

2,00
Shoqeria ka per objekt kryesor veprimtarie kryerjen e
cfaredolloj aktiviteti ne fushen e mediave televizive,
nepermjet cfaredolloj platforme teknike ose teknologjie,
qofte kjo on-line, dixhitale, tokesore ose satelitore, si dhe te
cfaredolloj veprimtarie tjeter te komplementare ose te lidhur,
plotesuese apo te dobishme, duke permendur ketu pa u
kufizuar marketingun, sherbime, konsulence, administrative
etj. Shoqeria mund te marre pjese me financime ose ne
menyre operative ne consortium–e edhe te perkohshme, joint
venture ose te zoteroje, te bleje ose te shese pjesemarrje ne
ente, shoqeri apo ndermarrje, edhe ne faze themelimi qe kane
qellime te ngjashme, ose komplementare; jo si aktivitet
paresor, Shoqeria mund edhe te jape garanci reale dhe/ose
personale, te vendose pengje, te dale dorezanese apo te
vendose hipoteke edhe ne favor te te treteve. Gjithashtu,
Shoqeria mund te kryeje cdo veprim apo operacion tjeter qe
ka te beje me pronen e paluajtshme apo te luajtshme, cdo
veprim apo operacion tjeter tregtar, industrial e financiar, te
dobishem apo plotesues, me qellim permbushjen e objektit te
Shoqerise si edhe cdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligji.
Marsida Karabollaj
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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: 06/10/2016

Deri: 06/10/2019

MeroBaze

12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

OTIG

Para: 4.400.000,00

Natyre:

Para: 17.600.000,00

Natyre:

1,00
80,00

13.4 Komente (nëse ka)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: Tema TV
Telefon: 042250713

16. Statusi:
Aktiv
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)
Regjistrimi Fillestar: CN-742455-12-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
26/09/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-945567-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kontrates se Shitjes me Kusht te 80% te kuotave
te shoqerise, nr.7434 rep., nr.2980 kol., date 22.09.2016. Depozitimi i vendimeve, date
19.09.2016 ku eshte vendosur : -Shitja e 80 % te kuotave te shoqerise nga ortaku, shoqeria
MC NETWORKING sh.p.k ne favor te shoqerise,OTIG sh.p.k. KUSHTI i KONTRATES,
ne rast mos shlyerje te cmimit te shitjes nga ana e bleresit, shitesi MC NETWORKING
sh.p.k do te behet serish pronar i kuotave.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
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eshte shtuar ortaku:
("OTIG")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "80,00
Kontributi ne para "17.600.000,00
eshte larguar ortaku:
("MC NETWORKING")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
17/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-977975-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 06.10.2016, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Marsida Karabollaj")
"06/10/2016
Ne daten "06/10/2019
eshte larguar administratori:
("Arbër Ormëni")

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
01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-411677-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2016
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë: 23/01/2018

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