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

L11913017I
13/07/2011

3. Emri i Subjektit

Triangle Media Group

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

13/07/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 13/07/2011
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.7, Bulevardi
"Gjergj Fishta", Kulla Nr.3, Hyrja Nr.14, Kati 11,
Apartamenti Nr.52
17.630.000,00

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

10. Administratori/ët
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
Transmetimi ne fushen radio - televizive. Shoqeria do te
ushtroje çdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin
shqiptar dhe qe i sherben aktivitetit te saj kryesor. Realizimi i
produksioneve audiovizuale per transmetim
Genc Gjineci
Nga: 13/07/2011

Deri: 07/07/2021

GencGjineci

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 12.230.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:
5.400.000,00

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

Emri Tregtar: CITY RADIO ALBANIA
Telefon: 0692143894

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-573232-07-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
11/08/2011

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-581382-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Ortakut te Vetem, date 14.07.2011,
ne te cilin eshte vendosur: -Zmadhimi i kapitalit te shoqerise me anen e perfshirjes se
kontributeve ne natyre.- Caktimin e Ekspertes vleresuese Znj. Vullnetare Çela dhe
caktimin e Ekspertes Kontabel te Regjistruar Znj. Anita Pulaj per pergatitjen e raportit te
zmadhimit te kapitalit te shoqerise.Depozitimi i vendimit te Ortakut te Vetem, date
15.07.2011, ne te cilin eshte vendosur:-Miratimi i Raportit te Ekspertit Vleresues
Znj.Vullnetare Çela, per zmadhimin e kapitalit.-Miratimi i Raportit te Ekspertit Kontabel,
Znj. Anita Pulaj per zmadhimin e kapitalit.- Miratimi i Zmadhimit te kapitalit.Depozitimi i
Raportit te Vleresimit per rritjen e kapitalit, date 14.07.2011.Depozitimi i Raportit te
Ekspertit per rritjen e kapitalit, date 14.07.2011
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"5.500.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"5.500,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Genc Gjineci")
Contribution_Nature_Value ishte
("")
u be
Kane ndryshuar te dhenat per
("Genc Gjineci")
ishte
("100,00")
u be
("5.500,00")

,
("5.400.000,00")
, Numri i aksioneve

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
18/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-645605-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit dt.10.01.2012 te ortakut te vetem te
shoqerise per ndryshimin e emrit te shoqerise dhe shtimin e objektit te veprimtarise se
shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("CITY RADIO ALBANIA")
u be
("Triangle
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Media Production")
Objekti ishte
("Transmetimi ne fushen radio - televizive. Shoqeria do te ushtroje çdo
aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe i sherben aktivitetit te saj
kryesor.")
u be
("Transmetimi ne fushen radio - televizive. Shoqeria do te
ushtroje çdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe i
sherben aktivitetit te saj kryesor. Realizimi i produksioneve audiovizuale per
transmetim")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
18/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-560249-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor për Vitin Financiar 2013
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi

15/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-804549-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-166218-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

28/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-442904-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 01.12.2015, te ortakut te vetem, ku
eshte vendosur: Ndryshim 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.7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla Nr.3, Hyrja Nr.14, Kati 11,
Apartamenti Nr.52;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 2, Ndertesa Nr.30, Hyrja Nr.18, Ap.7, Kutia Postare 1001;
"
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
28/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-475773-12-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

07/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-632556-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetem, nr. 1, datë
31.03.2016, ku është vendosur: Te miratoj bilancin e vitit financiar 2015 dhe zmadhimin e
kapitalit te shoqerise nga fitimet e vitit ushtrimore 2015. Depozitimi i vendimit të ortakut
të vetem, nr. 2, datë 01.04.2016, ku është vendosur: Caktimi i ekspertit kontabël Znj. Anita
Pulaj, për zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i Raportit të ekspertit datë 04.04.2016.
Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të shoqërise nr 2, datë 05.04.2016, ku është
vendosur: Miratimi i raportit të ekspertit. Miratimin e zmadhimit te kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"5.500.000,00"
u be
"17.630.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"5.500,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"17.630.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Genc Gjineci")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("12.230.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Genc Gjineci")
, Numri i aksioneve
ishte
("5.500,00")
u be
("1,00")
Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
11/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-806137-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
06.07.2016, ne te cilin eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise.Depozitimi
i vendimit te asambles se shoqerise, date: 07.07.2016, ne te cilin eshte vendosur:
Ndryshimi i emrit te shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("Triangle Media Production")
u be
("Triangle
Media Group")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Genc Gjineci")
Kohëzgjatja ishte
("13/07/2016")
u be
("07/07/2021")

,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-834903-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

24/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-391766-07-17 (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)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
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Datë: 05/02/2018

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