EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L42222001F
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
22/10/2014
3. Emri i Subjektit

HIGHTEL TOWERS ALBANIA

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

01/09/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 01/09/2014

Deri: 09/11/2096

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Asim
Vokshi, Ndërtesa 14, Hyrja 6, Ap. 27

8. Kapitali

204.840.311,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

204840311.0000

10. Numri i aksioneve:

100,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

2.048.403,11
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Projektimin, ndertimin dhe/ose menaxhimin e rrjeteve dhe
infrastrukturave per komunikimet elektronike fikse, mobile dhe
satelitore; ofrimi i sherbimeve dhe sistemeve gardian per operatoret
e komunikimeve elektronike (Wireless, Wi-Max, Wi-Fi, WISP, TV
Mobile, WLL, Paging), transmetuesve radiofonik dhe televiziv,
operatoreve te sherbimeve multimediale, shoqerive qe operojne ne
Teknologjine e Komunikimit te Informacionit (ICT), ne
automatizimin dhe kontrollin e impianteve, operatoreve te territorit
dhe te ambjentit.Ushtrimin e veprimarive te menaxhimit te prones
per llogari te vet, aktivitetin e ndertimit ne pergjithesi duke
perfshire blerjen, ndertimin dhe shitjen e pasurive te patundshme:
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dhenien me qira (si qiradhenes ose si percues), dhenien me nenqira; ne menyre te veç ante do te mund te bleje, shese, te kembeje
pasuri te gdo lloji dhe natyre, toka si bujqesore apo te ndertueshme
ose qe mund te behen te tilla ose te kthehen ne te tille nepermjet
punimeve te duhura; te siguroje mirembajtjen, administrimin dhe
menaxhimin e pasurive te patundshme per llogari te vet te prones
se saj apo prones se te treteve, te promovoje marketimin, duke e
favorizuar ate me çdo iniciative te pershtatshme.Organizimin dhe
menaxhimin e burimeve,koordinimin e aktiviteteve te nevojshme
per projektimin per ndertesa, vepra civile dhe industrial, projektimi
i veprave civile dhe ndertimi i infrastrukturave teknologjike te tilla
si impiantet elektrike, te telekomunikacionit ne pergjithesi, te
telefonise fikse dhe mobile, shitje, dhenien meqira (si qiradhenes
ose si percues), nen-qira, hulumtimin, identifikimin, matjen e
fushave elektromagnetike, rilevime, konsultime mbi instalime
radio-mobile, stacione baze radio dhe qendra telefonike per
telefonine fikse dhe te levizshme.Promovimin dhe shperndarjen e
sherbimeve keshilluese ne fushen e komunikimeve elektronike
wireless dhe wired, ofrimi i sherbimeve te mbeshtetjes teknike,
testimit, matjes dhe rilevimit, kerkimi dhe marrja e fondeve per
realizirflin e stacioneve te punes infrastrukturore per strehimin e
pajisjeve dhe sistemeve te transmetimit wireless, rinegocimi i
kontratave te qerase te fondeve te perdorura per realizimin e
stacioneve te transmetimit.Projektimin dhe realizimin e impianteve
te prodhimit nga burime energjitike te rinovueshme (ne veçanti
sisteme fotovoltaike, diellore dhe termike), zhvillimin e
qendrueshem permes aplikimit te teknologjive per kursimin
energjitik, perdorimin racional te energjise dhe perdorimin, edhe ne
lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe territorit, duke ofruar keshillim
dhe ofrimin e sherbimeve ne fushen e telekontrollit, menaxhimit ne
largesi te integruar permes perdorimit te zgjidhjeve te komunikimit
elektronik wireless dhe wired. Kryerjen dhe kujdesin e koordinimit
teknik dhe financiar te shoqerive te kontrolluara dhe dhenia, ne
favor te tyre, e ndihmes se duhur financiare.Shoqeria mund te
kryeje gjithashtu, ne emer te dhe/ose per llogari te nje pale te trete,
veprimtarite e blerjes se lendeve te para, produkteve gjysem te
gatshme dhe produkteve te nevojshme perte kryer aktivitetet e
permendura ne paragrafet e mesiperm. Per arritjen dhe ne kuader te
ketyre objektivave shoqeria mund, ne rruge jo mbizoteruese.Te
marre aksionet dhe interesat ne shoqeri dhe ndermarrje te te gjitha
formave dhe madhesive.Te siguroje financimin e shoqerive dhe
subjekteve te varura prej saj, dhe koordinimin teknik, tregtar,
financiar dhe administrativ te aktiviteteve te tyre.Te kryeje ne emer
te vet dhe shoqerive te varura te saj, cdo investim ne pasuri te
luajtshme, te paluajtshme, financiare, tregtare, duke perfshire edhe
marrjen e kredive dhe financimeve dhe dhenia, edhe ne favor te
paleve te treta, te garancive, kolateralit dhe garancive te tjera, reale
ose personale.Te leshoje garanci reale ose personale edhe ne interes
te paleve te treta.Te kryeje konsultime teknike dhe rregullative per
subjektet publike dhe private ne fushen e komunikimit elektronik
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13. Sistemi i administrimit

fiks dhe mobile dhe mbi ceshtje qe lidhen me ndotjen
elektromagnetike dhe mbrojtjen e mjedisit.Te kryeje studime,
hulumtime, konsulence, asistence teknike ne kuader te aktiviteteve
qe karakterizojne qellimin e shoqerise. Te kryeje cdo aktivitet tjeter
ekonomik i cili eshte i lidhur me nje kufizim instrumental, ndihmes
dhe plotesues peraktivitetet e siperpermendura.Gjithashtu shoqeria
mund te behet dhenese dhe transferuese e çdo lloji kontrate ne
perputhje me legjislacionin dhe mund te kryeje te gjitha
operacionet e letrave me vlere dhe pasurive te patundshme, tregtare
dhe industriale qe do te konsiderohen te nevojshme dhe te
dobishme per arritjen e objektivit te saj.Gjithashtu mund te marre
interesa dhe fitime nga investimet ne kompani apo biznese te tjera
qe kane" objekt analog apo te lidhur me te sajen ne menyre te
drejtperdrejte ose te terthorte.Gjithashtu shoqeria mund te kryej çdo
aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji i
zbatueshem ne Republiken e Shqiperise.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Artan Xhori

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.

Nga : 21/01/2016

Deri : 09/11/2019

Nicola Parmeggiani
Anetar
Nga : 09/11/2016

Deri : 09/11/2019

Po
Jo

Francesco Quartodecimo
Anetar
Nga : 14/04/2017

Deri : 14/04/2020

Po
Jo
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22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
26. Aksionarët
26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Aksionarët
27.1 Numri i Aksioneve

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes
28. Aksionarët
28.1 Numri i Aksioneve

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes
29. Aksionarët
29.1 Numri i Aksioneve

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes
30. Aksionarët
30.1 Numri i Aksioneve

30.2 Përqindja e pjesëmarrjes

Enrico Minoli
Anetar
Nga : 09/11/2016

Deri : 09/11/2019

Po
Jo

Ernst & Young Albania
Nga : 09/11/2016
Samir Mane

Deri :

Me te drejte vote : 8.3200
Pa te drejte vote :

8,32
Artan Xhori
Me te drejte vote : 4.4200
Pa te drejte vote :

4,42
HIGHTEL TOWERS SPA
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 74.0000
:

74,00
TOP CHANNEL
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 4.4200
:

4,42
UNI-COM
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 4.4200
:

4,42
4

31. Aksionarët

TV KLAN
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

31.1 Numri i Aksioneve

31.2 Përqindja e pjesëmarrjes
32. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 4.4200
:

4,42

33. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: HIGHTEL TOWERS ALBANIA
Telefon: 0672125167

34. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-665579-10-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/03/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-953962-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 3.5.2015, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i adreses kryesore te aktivitetit. Saktesimi i kodit ekonomik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Sami Frasheri, Nr. 56, Kompleksi Nobis, Zyra
Seksioni L, Kati 0;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.5, rruga Nikolla Tupe, pallati nr.2, kati i 3 te, apartamenti 6;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-175114-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2014.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Mandati i Pageses
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël

08/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-542179-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 21.01.2016 ku eshte vendosur:
Miratimi i doreheqjes se Z.Riccardo Simone Cohen dhe emerimin ne vend te tij te Z.Artan
Xhori per nje afat 3-vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Artan Xhori")
Nga data "21/01/2016"
Ne daten "21/01/2019"
eshte larguar administratori:
("Riccardo Simone Cohen")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-833584-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-046809-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 09.11.2016, ku eshte vendosur:
Zmadhimi i kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Vendimit te shoqerise "UNI-CoM" date
14.11.2016, ku eshte vendosur: Te nenshkruaje nje pjese te zmadhimit te kapitalit te
Hightel Albania. Depozitimi i Vendimit te shoqerise "TV KLAN" date 14.11.2016, ku
eshte vendosur: Te nenshkruaje nje pjese te zmadhimit te kapitalit te Hightel Albania.
Depozitimi i Vendimit te shoqerise "Top Channel" date 15.11.2016, ku eshte vendosur: Te
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nenshkruaje nje pjese te zmadhimit te kapitalit te Hightel Albania. Depozitimi i Vendimit
te shoqerise "HIGHTEL TOWERS S.P.A." date 14.11.2016, ku eshte vendosur: Te
nenshkruaje nje pjese te zmadhimit te kapitalit te Hightel Albania. Depozitimi i Deklarate
per Investim date 14.11.2016, ku Z. Saimir Mane deklaron te nenshkruaje nje pjese te
Zmadhimit te Kapitalit te Hightel Albania. Depozitimi i Deklarate per Investim date
14.11.2016, ku Z. Artan Xhori deklaron te nenshkruaje nje pjese te Zmadhimit te Kapitalit
te Hightel Albania.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"204.840.311,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"2.048.403,11"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Artan Xhori")
Numri i aksioneve "4,42
Perqindja ne kapital "4,42"
Kontributi ne para "9.053.928,00
eshte shtuar ortaku:
("Samir Mane")
Numri i aksioneve "8,32
Perqindja ne kapital "8,32"
Kontributi ne para "17.042.688,00
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("TV KLAN")
Numri i aksioneve "4,42
Perqindja ne kapital "4,42"
Kontributi ne para "9.053.928,00
eshte shtuar ortaku:
("TOP CHANNEL")
Numri i aksioneve "4,42
Perqindja ne kapital "4,42"
Kontributi ne para "9.053.928,00
eshte shtuar ortaku:
("UNI-COM")
Numri i aksioneve "4,42
Perqindja ne kapital "4,42"
Kontributi ne para "9.053.928,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("HIGHTEL TOWERS SPA")
, Vlera e
Kontributit ishte
("100.000,00")
u be
("151.581.911,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("HIGHTEL TOWERS SPA")
,
Përqindja e Kapitalit ishte
("100,00")
u be
("74,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("HIGHTEL TOWERS SPA")
, Numri
i aksioneve ishte
("100,00")
u be
("74,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
05/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-049170-11-16 (Shpallja I per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 09.11.2016, ku eshte vendosur: Te
miratoje shnderrimin e formes ligjore te shoqerise HIGHTEL TOWERS ALBANIA nga
"shoqeri me pergjegjesi te kufizuar" ne "shoqeri aksionere" dhe adoptimin e statutit te ri te
saj, sic eshte percaktuar ne shtojcen A te ketij vendimi.Te emeroje si anetare te Keshillit te
Administrimit per nje periudhe tre vjecare nga data e emerimit:Z.Nicola Parmeggiani,
Z.Enrico Minoli,Z.Kreshnik Dibra.Te rikonfirmoje Z.Artan Xhori si administrator te
shoqerise. Te emeroje si ekspert kontabel te regjistruar te shoqerise "Ernest&Young
Albania" sh.p.k.
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Lista e Dokumenteve:
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
06/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-059045-12-16 (Shpallja II per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 09.11.2016, ku eshte vendosur: Te
miratoje shnderrimin e formes ligjore te shoqerise HIGHTEL TOWERS ALBANIA nga
"shoqeri me pergjegjesi te kufizuar" ne "shoqeri aksionere" dhe adoptimin e statutit te ri te
saj, sic eshte percaktuar ne shtojcen A te ketij vendimi.Te emeroje si anetare te Keshillit te
Administrimit per nje periudhe tre vjecare nga data e emerimit:Z.Nicola Parmeggiani,
Z.Enrico Minoli,Z.Kreshnik Dibra.Te rikonfirmoje Z.Artan Xhori si administrator te
shoqerise. Te emeroje si ekspert kontabel te regjistruar te shoqerise "Ernest&Young
Albania" sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit

07/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-061247-12-16 (Miratimi i shnderrimit te shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 09.11.2016, ku eshte vendosur: Te
miratoje shnderrimin e formes ligjore te shoqerise HIGHTEL TOWERS ALBANIA nga
"shoqeri me pergjegjesi te kufizuar" ne "shoqeri aksionare" dhe adoptimin e statutit te ri te
saj, sic eshte percaktuar ne shtojcen A te ketij vendimi.Te emeroje si anetare te Keshillit te
Administrimit per nje periudhe tre vjecare nga data e emerimit:Z.Nicola Parmeggiani,
Z.Enrico Minoli,Z.Kreshnik Dibra.Te rikonfirmoje Z.Artan Xhori si administrator te
shoqerise. Te emeroje si ekspert kontabel te regjistruar te shoqerise "Ernest&Young
Albania" sh.p.k. Depozitimi i statutit te shoqerise HIGHTEL TOWERS ALBANIA.
Depozitimi i raportit te administratorit te shoqerise date 09.11.2016.Depozitimi i
Deklaratave per miratimin e shnderrimit te formes ligjore te shoqerise nga "shoqeri me
pergjegjesi te kufizuar" ne "shoqeri aksionare".
Subject_Type_Code ishte
("Limited-Liability Company")
u be
("JointStock Company")
Capital_Paid_Value ishte
""
u be
"204.840.311,00"
DurationEndDate ishte
""
u be
"09/11/2096"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Samir Mane")
Numri i aksioneve "8,32
Perqindja ne kapital "8,32"
Kontributi ne para "17.042.688,00
eshte shtuar ortaku:
("Artan Xhori")
Numri i aksioneve "4,42
Perqindja ne kapital "4,42"
Kontributi ne para "9.053.928,00
eshte larguar ortaku:
("Artan Xhori")
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eshte larguar ortaku:

("Samir Mane")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("TV KLAN")
Numri i aksioneve "4,42
Perqindja ne kapital "4,42"
Kontributi ne para "9.053.928,00
eshte shtuar ortaku:
("UNI-COM")
Numri i aksioneve "4,42
Perqindja ne kapital "4,42"
Kontributi ne para "9.053.928,00
eshte shtuar ortaku:
("TOP CHANNEL")
Numri i aksioneve "4,42
Perqindja ne kapital "4,42"
Kontributi ne para "9.053.928,00
eshte larguar ortaku:
("TV KLAN")
eshte larguar ortaku:
("TOP CHANNEL")
eshte larguar ortaku:
("UNI-COM")
eshte shtuar ortaku:
("HIGHTEL TOWERS SPA")
Numri i
aksioneve "74,00
Perqindja ne kapital "74,00"
Kontributi ne para
"151.581.911,00
eshte larguar ortaku:
("HIGHTEL TOWERS SPA")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Artan Xhori")
Ne daten "09/11/2019"
eshte larguar administratori:
("Artan Xhori")

Nga data "21/01/2016"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Ernst & Young Albania")
data "09/11/2016"

Nga

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Kreshnik Dibra")
Nga data "09/11/2016"
Ne daten "09/11/2019"
eshte shtuar anetari:
("Enrico Minoli")
Nga data "09/11/2016"
Ne daten "09/11/2019"
eshte shtuar anetari:
("Nicola Parmeggiani")
Nga data
"09/11/2016"
Ne daten "09/11/2019"
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
Akti i themelimit te shoqerise pas shnderrimit
Mandati bankar për shlyerjen e kontribuit ne para (nese ka kontribut ne para)
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë
25/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-256721-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit të Asamblesë dt. 14.04.2017, ku
vendosi : Ndryshimin e Anëtarit të Këshillit Administrimit të Shoqërisë.
9

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Francesco Quartodecimo")
"14/04/2017"
Ne daten "14/04/2020"
eshte larguar anetari:
("Kreshnik Dibra")

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
25/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-284956-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
28.04.2017 ku eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Ndërtesa 14, Hyrja 6, Ap. 27;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr. 5, Rruga Sami Frasheri, Nr. 56, Kompleksi Nobis, Zyra Seksioni L, Kati 0;
"
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

18/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-379885-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë

:08/01/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
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(i nëpunësit të sportelit)
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