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

L42417011Q
17/12/2014

3. Emri i Subjektit

NEWSBOMB

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/12/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/12/2014
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga
Donika Kastrioti, Vila Nr.9/1, Zyra Nr.1
1.000,00

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
12.1 Vlera e kapitalit

1,00
Botime te ndryshme perfshire revista, gazeta, fletepalosje,
printime te ndryshme, reklama, banner sticker, auditime,
konsulenca e trajnim te gazetareve, operatoreve,
fotoreportereve ne fushen e medias elektronike dhe asaj te
printuar. Auditime e trajnime per gazetarine multimediale
per krijimin e website. Kryerje komisioni per llogari apo ne
emer te shoqerive te tjera qe kane interes per kete lloj
sherbimi. Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari tjeter
tregtare te lejueshme qe eshte e nevojshme dhe e dobishme
per te permbushur objektin e saj. Shoqeria mund te hape
dege, filiale apo zyra perfaqesie, si dhe mund te marre pjese
ne shoqeri te tjera, qe ekzistojne ose do te krijohen ne te
ardhmen.
Anila Basha
Nga: 10/12/2014

Deri: 10/12/2022

AnilaBasha
Para: 1.000,00

Natyre:
1

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

- 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: NEWSBOMB
Telefon: 0696060420

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-760233-12-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
11/03/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-919898-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i prokures se pergjithshme Nr.1665 Rep. Nr.447/2
date 04.03.2015, per emerimin si perfaqesues te posaçem te zj. Dorina Çobanaj me
kompetenca sipas aktit te sipercituar.Saktesim i kodit ekonomik.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

20/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-156155-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i i bilancit vjetor per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

21/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-159804-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
20/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-830140-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

19/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-385039-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

04/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-577615-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
24.11.2017, ku është vendosur: Zgjatja e afatit të administratorit të shoqërisë deri më
10.12.2022.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Anila Basha")
,
Kohëzgjatja ishte
("10/12/2017")
u be
("10/12/2022")
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

Datë: 16/02/2018

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