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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L61503039E

2. Data e Regjistrimit 03/03/2016

3. Emri i Subjektit EUROLIVE

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 04/02/2016

6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/02/2016      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Nr. 2, Rruga Xhorxh Martini, 
Pallati "Teuta", Kati nendhe. 

8. Kapitali 20.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 5000000.0000

2.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 10.000,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Objekti i Shoqerise eshte ushtrimi i veprimtarise se lojrave te fatit 
dhe perkatesisht "Baste Sportive" dhe "Baste per Garat ne Piste", 
ne perputhje me legjislacionin shqiptar per ushtrimin e veprimtarise 
se lojerave te fatit, Ligjit Nr. 155/2015, date 21.12.2015 "Per 
lojerat e fatit ne Republiken e Shqiperise", ("Ligji per Lojerat e 
Fatit") dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij. Shoqeria mund te 
kryeje cdo veprimtari ndihmese ose te ushtroje cdo aktivitet tjeter i 
cili konsiderohet i dobishem ose i nevojshem per arritjen e qellimit 
te saj. Ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe ne menyre qe te 
realizoje qellimet e mesiperme. Shoqeria mundet qe ne menyre 
specifike: Te kryeje cdo transaksion qe lidhet me pasurite e 
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luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo veprimtari financiare, 
qiradhenie ose hipotekimit e cila mund te konsiderohet e dobishme 
ose e nevojshme per permbushjen e qellimit te Shoqerise. Te kryeje 
cdo transaksion, si dhe cdo veprimtari financiare, qiaramarrje dhe 
aktivitete te ngjashme ne lidhje me pajisjet e bastit te tilla si pajisje 
kompjuterike, bileta apo cdo pajisje tjeter te nevojshme per 
zhvillimin e basteve sportive dhe basteve per garat ne piste. Te 
bashkepunoje dhe/ose te bleje ne menyre te drejtperdrejte ose te 
terthorte interesa ne shoqeri, agjenci, apo ndermarrje te tjera, 
pavaresisht objektit te veprimtarise se ketyre te fundit si edhe te 
marre pjese ne joint ventures  apo te nenshkruaje marrveshje te 
ngjashme me shoqeri te tjera qe kane objekt te njejte apo te 
ngjashem.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Alban Dabulla14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  04/02/2016 Deri : 04/02/2019
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Elton Osmanlliu

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  04/02/2016 Deri : 04/02/2019

Jo
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Alban Dabulla

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  04/02/2016 Deri : 04/02/2019

Jo
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Ervis Gjeçaj22. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

22.1 Kryetar/anëtar
Anetar
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22.2 Afati i emërimit Nga :  04/02/2016 Deri : 04/02/2019
Jo
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Klevis Pobrati

Anetar

25. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit Nga :  04/02/2016 Deri : 04/02/2019

Jo
Jo

26. Anëtar i Pavarur
26.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2  Kushtet e pjesëmarrjes

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Bujar Osmani28.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
28.1  Afati i emërimit Nga : 04/02/2016 Deri : 

Alban Dabulla
Me te drejte vote : 1400.0000
Pa te drejte vote : 

29. Aksionarët 

29.1 Numri i Aksioneve 

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes 70,00

Ervis Gjeçaj
Me te drejte vote : 600.0000
Pa te drejte vote : 

30. Aksionarët 

30.1 Numri i Aksioneve 

30.2 Përqindja e pjesëmarrjes 30,00

31. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

32. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: EUROLIVE
Telefon: 0696041111  

33. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7004338-58E2-4A78-84EF-1677395284A8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5CE25D50-4EE4-4D61-BA06-25366BFB7724
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CA26F90-ECF2-40C7-9864-589AE88F8DD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69A5CB6A-82B5-4761-9BB4-6660487906B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3B1B7A5-5FBB-4F95-93D8-E35AA4BDDDB8
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Regjistrimi Fillestar: CN-580258-03-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :22/01/2018
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


