EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K11717006G
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
17/05/2001
3. Emri i Subjektit

Credins Leasing

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

10/04/2001

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/04/2001

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga Nikolla Tupe, Nr. 5

8. Kapitali

924.523.361,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

924523361.0000

10. Numri i aksioneve:

7.916.569,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

116,78
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori

13. Sistemi i administrimit

Te jape kredi. Te ofroje sherbimin e pagesave dhe te arketimeve.
Te ndermjetesoje per transaksionet monetare (duke perfshire dhe
valutat). Te ofroje garanci . Te sherbeje si agjente ose keshilltare
financiare (ketu nuk perfshihen sherbimet e parishikuara ne piken
3/a dhe 3/b te nenit 26 te ligjit "Per bankat ne Republiken e
Shqiperise". Te ushtroje aktivitetin e Qirase Financiare.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Elion Martini

12. Objekti i aktivitetit:

14.1 Afati i emërimit

Nga : 29/01/2013

Deri :
1

15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Aleksandër Pilo
Anetar
Nga : 06/03/2012

Deri : 06/03/2018

Po
Jo

Monika Milo
Anetar
Nga : 29/07/2014

Deri : 06/03/2018

Po
Jo

Renis Tershana
Anetar
Nga : 06/03/2012

Deri : 06/03/2018

Po
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG 25.1 Afati i emërimit
EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR
Nga : 29/07/2014
Deri :
26. Aksionarët
Renis Tërshana
26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Aksionarët

Me te drejte vote : 3879118.0000
Pa te drejte vote :

49,00
Ervin Bushati
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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
31. Aksionarët
31.1 Numri i Aksioneve

31.2 Përqindja e pjesëmarrjes
32. Aksionarët
32.1 Numri i Aksioneve

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes
33. Aksionarët
33.1 Numri i Aksioneve

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes

Me te drejte vote : 79165.0000
Pa te drejte vote :

1,00
Albens Bushati
Me te drejte vote : 52777.0000
Pa te drejte vote :

,67
Aleksandër Pilo
Me te drejte vote : 1979143.0000
Pa te drejte vote :

25,00
Arjana Santo
Me te drejte vote : 263886.0000
Pa te drejte vote :

3,33
Aida Bushati
Me te drejte vote : 52777.0000
Pa te drejte vote :

,67
Gjergj Bushati
Me te drejte vote : 79164.0000
Pa te drejte vote :

1,00
Pandeli Garo
Me te drejte vote : 158331.0000
Pa te drejte vote :

2,00
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34. Aksionarët
34.1 Numri i Aksioneve

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes
35. Aksionarët
35.1 Numri i Aksioneve

35.2 Përqindja e pjesëmarrjes
36. Aksionarët
36.1 Numri i Aksioneve

36.2 Përqindja e pjesëmarrjes
37. Aksionarët
37.1 Numri i Aksioneve

37.2 Përqindja e pjesëmarrjes
38. Aksionarët
38.1 Numri i Aksioneve

38.2 Përqindja e pjesëmarrjes
39. Aksionarët
39.1 Numri i Aksioneve

39.2 Përqindja e pjesëmarrjes
40. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

41. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Monika Milo
Me te drejte vote : 395829.0000
Pa te drejte vote :

5,00
Neritan Dojaka
Me te drejte vote : 158331.0000
Pa te drejte vote :

2,00
Veneranda Bushati
Me te drejte vote : 52778.0000
Pa te drejte vote :

,67
Emi Santo
Me te drejte vote : 263886.0000
Pa te drejte vote :

3,33
Maltin Korkuti
Me te drejte vote : 237498.0000
Pa te drejte vote :

3,00
Egi Santo
Me te drejte vote : 263886.0000
Pa te drejte vote :

3,33
Tirane Tirane TIRANE Kryqezimi i rruges Deshmoret e
Kater Shkurtit me rrugen Ismail Qemali, Prane bankes
"Credins"
E-Mail: elion.martini@credins.com
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Telefon: 042234096 0692072392
Të Tjera: Vlera reale e kapitalit te shoqerise pas rritjes eshte
4.766.338 USD dhe vlera nominale e çdo aksioni eshte 1
USD, por per efekt te sistemit informatik te QKR-se kjo vlere
eshte hedhur ne leke,dhe per kete arsye nuk eshte hedhur as
kontributi ne kesh i secilit prej aksionereve. Depozitim i
vendimit date 13.07.2009, per emerimin e Ekspertit Kontabel
te Regjistruar Zj. Vera Lala per zmadhimin e kapitalit. Vlera
reale e kapitalit te shoqerise pas rritjes eshte 7.254.631 USD
dhe vlera nominale e çdo aksioni eshte 1 USD, por per efekt
te sistemit informatik te QKR-se kjo vlere eshte konvertuar
ne leke e cila i korespondon 847.116.944 Leke i ndare ne
7.254.631 aksione dhe per kete arsye nuk eshte hedhur
kontributi ne kesh i secilit prej aksionereve
42. Statusi:

Çregjistruar pa Likuidim

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-049421-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 10/04
/2001

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:25617, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit- 10.04.2001 Emri i Subjektit- CREDINS Forma Ligjore- SH.A. Data e
Themelimit- 10.04.2001 Kohezgjatja- Mbi 10 vjet Selia- Tirane, Rr. "Deshmoret e 4
Shkurtit" Objekti- Te jape kredi. Te ofroje sherbimin e pagesave dhe te arketimeve. Te
ndermjetesoje per transaksionet monetare (duke perfshire dhe valutat). Te ofroje garanci
bankare. te sherbeje si agjent ose keshilltar financiar. Kapitali- 3 283 800 USD (731 000
USD kontribut ne para dhe 517 000 USD kontribut ne natyre) Aksioneret- Aleksander
Pilo- 44 % te kapitalit, Shoqeria tregtare "Bushati" sh.p.k. zoteron 16 % te kapitalit, Maltin
Korkuti zoteron 40 % te kapitalit themeltar Perfaqesues ligjor- Monika Milo Keshilli
Mbikqyres- Aleksander Pilo- Kryetar, Ilirjan Bushatizv/Kryetar, Bledar Elezi
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

2. 28/02
/2002

Numri i Vendimit:25617/1, Gjykata:Tirane
Shitja e 10 % te kuotave nga shoqeria "Bushati" sh.p.k. te aksioneri tjeter i shoqerise
Aleksander Pilo dhe shitja e 10 % te kuotave nga Maltin Korkuta te Aleksander Pilo i cili
do te behet zoterues i 64 5 te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise "CREDINS" sh.a.
Shoqeria pas ketij operacioni shit-blerje kuotash do te kete aksionere te saj z. Aleksander
Pilo, zoterues i 64 % te kapitalit, shoqerine "Bushati" sh.p.k. zoteruese e 6 % te kapitalit te
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shoqerise, Maltin Korkuta zoterues i 30 % te kapitalit te shoqerise. Pas kesaj shitje
ndryshojne edhe dispozitat perkatese te statutit (neni 6, nenshkrimi i kapitalit dhe shlyerja
e aksioneve). Zoterimi i aksioneve dhe shlyerja e tyre per çdo aksioner eshte si me poshte:
Aleksander Pilo zoteron 2 101 632 aksione te ndara ne 1 584 132 aksione per kontributin
ne para dhe 517 500 aksione per kontributin ne natyre, te cilat perbejne 64 % te kapitalit
themeltar. Kapitali i nenshkruar eshte paguar pjeserisht ne masen 1 116 500 USD ose 53 %
e tij. Firma "Bushati" sh.p.k.zoteron 197 028 aksione me nje vlere te pergjithshme 197 028
USD, te cilat perbejne 6 % te kapitait themeltar. Kapitali i nenshkruar eshte paguar
pjeserisht ne masen 120 000 USD ose 61 % e tij. Maltin Korkuti zoteron 985 140 aksione
me nje vlere te pergjithshme 985 140 USD te cilat perbejne 30 % te kapitalit themeltar.
Kapitali i nenshkruar eshte paguar pjeserisht ne masen 12 000 USD ose 1 % e tij. Shlyerja
e vleres se mbetur nga aksioneret do te behet me nje ose disa keste sipas vendimit te
Asamblese se Pergjithshme te Aksioneve. Shlyerja e aksioneve mund te behet per
kontributin ne para ose ne natyre. Ne rastin e shlyerjes per kontributin ne natyre Keshilli
Mbikqyres cakton nje ekspert te paanshem per te vleresuar kontributin nen pergjegjesine e
tij.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf
3. 20/03
/2002

Numri i Vendimit:25617/2, Gjykata:Tirane
Eshte vendosur shitja e kuotave te zoteruara nga ana e dy aksionereve te kesaj shoqerie
aleksander Pilo dhe Maltin Korkuti perkatesisht ne masen 30 % dhe 25 % te kuotave ne
favor te aksionereve te rinj. Shoqeria pas ketij operacioni do te kete si aksionere te saj:
Aleksander Pilo do te zoteroje 34 % te kuotave te kapitalit Muhamet Malo do te zoteroje
25 5 te kuotave te kapitalit Artan Santo do te zoteroje 10 % te kuotave te kapitalit Sejdin
Zere do te zoteroje 6.5 % te kuotave te kapitalit Shoqeria "Bushati" sh.p.k. do te zoteroje 6
5 te kapitalit Maltin Korkuti do te zoteroje 5 % te kuotave te kapitalit Besim Elezi do te
zoteroje 5% te kuotave te kapitalit Besim Elezi do te zoteroje 5 % te kuotave te kapitalit
Monika Milo do te zoteroje 5 % te kuotave te kapitalit Jorgjia Balla do te zoteroje 2.5 % te
kuotave te kapitalit Vjollca Dervishi do te zoteroje 1 % te kuotave te kapitalit Ndryshimi i
dispozitave te statutit neni 5 (kapitali themeltar i paguar)dhe neni 6 (nenshkrimi i kapitalit
dhe shlyerja e aksioneve)
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

4. 11/06
/2003

Numri i Vendimit:25617/3, Gjykata:Tirane
Shitja e 5 % te aksioneve te zoteruara nga Besim Elezi aksionerit tjeter Muamet Malo.
Muamet Malo behet zoterues i pjeses se shitur ne masen 5 % te aksioneve dhe zoterues i
30 % te aksioneve te kapitalit.Shoqeria "CREDINS" sh.a. pas ketij operacioni shit-blerje
aksionesh do te kete si aksionere te saj: Aleksander Pilo zoteron 34 % te kapitalit Muamet
Malo zoteron 30 % te kapitalit te shoqerise Artan Santo zoteron 10 % te kapitalit Sejdin
Zere zoteron 6.5 % te kapitalit Shoqeria ""Bushati" sh.p.k. zoteron 6 % te kapitalit Maltin
Korkuti zoteron 5 % te kapitalit Monika Milo zoteron 5 5 te kapitalit Jorgjia Balli zoteron
2.5 5 te kapitalit Vjollca dervishi zoteron 1 % te kapitalit Ndryshon neni 6 i statutit
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(nenshkrimi i kapitalit dhe shlyerja e aksioneve)
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf
5. 20/04
/2004

Numri i Vendimit:25617/4, Gjykata:Tirane
Shitja e aksioneve te zoteruara nga aksioneri Muamet Malo ne masen 5 % te kapitalit
themeltar ne favor te bleresit Agim Ramaj. Muamet Malo humbet pronesine mbi 5 5 te
aksioneve qe ai zoteron ne kapitalin themeltar duke ruajtur te drejten e pronesise mbi 25 %
te aksioneve.Pas realizimit te kesaj shitjeje ndryshon dhe neni 6 i statutit te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

6. 26/04
/2005

Numri i Vendimit:25617/6, Gjykata:Tirane
Miratimi i shitjes nga Vjollca Dervishi i 1 % te pjeses qe ajo perfaqeson ne kapitalin
aksioner. Me nenshkrimin e kesaj kontrate shitesja Vjollca Dervishi humbet pronesine mbi
keto aksione ndersa Renis Tershana me nenshkrimin e kesaj kontrate behet pronar i pjeses
prej 1 % te kapitalit aksioner te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

7. 23/05
/2005

Numri i Vendimit:25617/5, Gjykata:Tirane
Miratimi i shitjes nga aksioneri Agim Ramaj te 5 % te pjeses qe ai zoteron ne kapitalin e
shoqerise te Muamet Malo. Me perfundimin e ketij transaksioni shitje, bleresi Muamet
Malo do te zoteroje 30 % te aksioneve te shoqerise nga 25 % te kapitalit qe ai zoteronte
para kesaj blerje qe perfaqeson 820 950 aksione per kontribuitin ne para dhe 5 % nga blerja
me kete kontrate qe perfaqeson 164 190 per kontributin ne para, ne total do te zoterojne
985 140 aksione per kontributin ne para ndersa shitesi Agim Ramaj nuk do te zoteroje
asnje aksion prane shoqerise "CREDINS" sh.a.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

8. 20/07
/2005

Numri i Vendimit:25617/7, Gjykata:Tirane
Zmadhimi i kapitalit te shoqerise nepermjet emetimit te aksioneve te reja si rezultat i
kontributit ne te holla te aksionereve te saj. Kapitali i shoqerise pas ketij zmadhimi eshte
ne vleren 3 552 419 USD
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

9. 14/12
/2005

Numri i Vendimit:25617/8, Gjykata:Tirane
Caktohet Theodhoraq Gjosha si ekspert Kontabel i autorizuar per hartimin e raportit te
zmadhimit te kapitalit.
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Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf
10. 10/04
/2006

Numri i Vendimit:25617/9, Gjykata:Tirane
Shitja e 30 % te aksioneve qe Muamet Malo zoteron ne kapitali themeltar te Renis
Tershana. Me kete shitje do te kemi kete gjendje te zoterimit te aksioneve: Bleresi 31 % te
aksioneve e cila perfaqeson 1 230 450 USD nga 1 % te kapitalit qe zoteronte para kesaj
blerje ndersa shitesi Muamet Malo humbet pronesine mbi te gjitha aksionet prane
shoqerise "CREDINS" sh.a.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

11. 22/06
/2006

Numri i Vendimit:25617/10, Gjykata:Tirane
Miratimi i doreheqjes se Drejtores Ekzekutive te Shoqerise znj. Monika Milo dhe emerimi
Drejtore Ekzekutive te znj. Migena Roshaj
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

12. 21/03
/2007

Numri i Vendimit:25617/11, Gjykata:Tirane
Emerimi i Keshillit te ri Mbikqyres me kete perberje: Aleksander Pilo Renis Tershana
Artan Santo
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

13. 26/03
/2007

Numri i Vendimit:25617/12, Gjykata:Tirane
Emerimi i z. Theodhoraq Gjosha si Ekspert Kontabel i Autorizuar per te hartuar raportin
per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise nepermjet fitimit te realizuar dhe te
pashperndare per vitin ushtrimor 2005 dhe vitin ushtrimor 2006.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

14. 04/04
/2007

Numri i Vendimit:25617/13, Gjykata:Tirane
Ndryshimi i nenit 3 te statutit te shoqerise duke zgjeruar veprimtarine e shoqerise edhe me
veprimtarine e qirase financiare.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

15. 06/04
/2007

Numri i Vendimit:25617/14, Gjykata:Tirane
Lirimi i Migena Roshaj nga detyra e Drejtore Ekzekutive te shoqerise dhe emerimi i z.
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Elion Martini ne detyren e Drejtorit Ekzekutiv te kesaj shoqerie.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf
16. 13/04
/2007

Numri i Vendimit:25617/15, Gjykata:Tirane
Miratimi i Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Theodhoraq Gjosha per
zmadhimin e kapitalit te shoqerise ne shumen 416 771 USD, nepermjet perfshirjes ne
kapital te fitimeve te mbartura e te pashperndara te realizuara gjate viteve ushtrimore 2003
dhe 2004. Kapitali themeltar i shoqerise pas ketij zmadhimi eshte ne vleren 3 969 190
USD, duke ruajtur vleren e nje aksioni me 1 USD, pa ndryshuar strukturen e aksionereve
ne kapital.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

17. 04/06
/2007

Numri i Vendimit:25617/16, Gjykata:Tirane
Miratimi i Raportit te ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Theodhoraq Gjosha per
zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise ne shumen 431 853 USD, nepermjet
perfshirjes ne kapital te fitimeve te mbartura e te pashperndara te realizuara gjate viteve
ushtrimore 2005 dhe 2006.Kapitali Themeltar i shoqerise pas ketij zmadhimi eshte ne
vleren 4 401 043 USD, duke ruajtur vleren e nje aksioni me 1 USD, pa ndryshuar
strukturen e aksioneve ne kapital.
Lista e Dokumenteve:
DOC071220-225.pdf

02/06/2008

Numri i ceshtjes: CN-142811-06-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Nikolla Tupe, Pallati Nr.2/1;
"

TIRANE;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sejdin Zere")
, Vlera e Kontributit ishte
("")
u be
("37.433.222,81")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maltin Korkuti")
, Vlera e Kontributit
ishte
("")
u be
("28.794.978,02")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jorgjie Balli")
, Vlera e Kontributit ishte
("")
u be
("14.397.292,73")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Aleksandër Pilo")
, Vlera e Kontributit
ishte
("")
u be
("195.805.143,96")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Santo")
, Vlera e Kontributit ishte
("")
u be
("57.589.694,34")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Vlera e Kontributit
ishte
("")
u be
("178.528.261,83")
9

Kane ndryshuar te dhenat per
ishte
("")
u be

("Monika Milo")
("28.794.978,02")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("SHOQERIA "BUSHATI"")
aksioneve "264.062,00
Perqindja ne kapital "6,00"
para "34.553.764,26
eshte larguar ortaku:
("BUSHATI")

, Vlera e Kontributit

Numri i
Kontributi ne

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("")
Nga data "03/02/2007"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
23/02/2009

Numri i ceshtjes: CN-219756-02-09
Vlera e Kapitalit ishte
"575.897.336,00"
u be
"606.600.401,00"
Numri i Aksioneve ishte
"4.401.043,00"
u be
"4.766.338,00"
Vlera e Aksionit ishte
"130,85"
u be
"127,27"
Capital_Paid_Value ishte
"575.897.336,00"
u be
"606.600.401,00"
Telefon ishte
("")
u be
("042234096")
Koment ishte
("")
u be
("Vlera reale e kapitalit te shoqerise pas
rritjes eshte 4.766.338 USD dhe vlera nominale e çdo aksioni eshte 1 USD, por per
efekt te sistemit informatik te QKR-se kjo vlere eshte hedhur ne leke,dhe per kete
arsye nuk eshte hedhur as kontributi ne kesh i secilit prej aksionereve")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Vlera e Kontributit
ishte
("178.528.261,83")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Numri i aksioneve
ishte
("1.364.324,00")
u be
("1.477.565,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sejdin Zere")
, Vlera e Kontributit ishte
("37.433.222,81")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sejdin Zere")
, Numri i aksioneve ishte
("286.067,00")
u be
("309.812,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jorgjie Balli")
, Vlera e Kontributit ishte
("14.397.292,73")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jorgjie Balli")
, Numri i aksioneve ishte
("110.025,00")
u be
("119.158,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Aleksandër Pilo")
, Vlera e Kontributit
ishte
("195.805.143,96")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Aleksandër Pilo")
, Numri i aksioneve
ishte
("1.496.355,00")
u be
("1.620.555,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Monika Milo")
, Vlera e Kontributit
ishte
("28.794.978,02")
u be
("")
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Kane ndryshuar te dhenat per
("Monika Milo")
, Numri i aksioneve ishte
("220.053,00")
u be
("238.317,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Santo")
, Vlera e Kontributit ishte
("57.589.694,34")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Santo")
, Numri i aksioneve ishte
("440.104,00")
u be
("476.634,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maltin Korkuti")
, Vlera e Kontributit
ishte
("28.794.978,02")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maltin Korkuti")
, Numri i aksioneve
ishte
("220.053,00")
u be
("238.317,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("SHOQERIA "BUSHATI"")
, Vlera e
Kontributit ishte
("34.553.764,26")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SHOQERIA "BUSHATI"")
, Numri
i aksioneve ishte
("264.062,00")
u be
("285.980,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
10/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-268119-07-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Sejdin Zere")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("31,00")
u be
("37,50")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Numri i aksioneve
ishte
("1.477.565,00")
u be
("1.787.377,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Artan Santo")
, Nga Data
ishte
("06/03/2006")
u be
("06/03/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Artan Santo")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/03/2009")
u be
("06/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Renis Tershana")
, Nga
Data ishte
("06/03/2006")
u be
("06/03/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Renis Tershana")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/03/2009")
u be
("06/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Aleksandër Pilo")
, Nga
Data ishte
("06/03/2006")
u be
("06/03/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Aleksandër Pilo")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/03/2009")
u be
("06/03/2012")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
29/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-275767-07-09
Koment ishte
("Vlera reale e kapitalit te shoqerise pas rritjes eshte 4.766.338 USD
dhe vlera nominale e çdo aksioni eshte 1 USD, por per efekt te sistemit informatik te QKRse kjo vlere eshte hedhur ne leke,dhe per kete arsye nuk eshte hedhur as kontributi ne kesh
i secilit prej aksionereve")
u be
("Vlera reale e kapitalit te shoqerise pas
rritjes eshte 4.766.338 USD dhe vlera nominale e çdo aksioni eshte 1 USD, por per
efekt te sistemit informatik te QKR-se kjo vlere eshte hedhur ne leke,dhe per kete
arsye nuk eshte hedhur as kontributi ne kesh i secilit prej aksionereve. Depozitim i
vendimit date 13.07.2009, per emerimin e Ekspertit Kontabel te Regjistruar Zj. Vera
Lala per zmadhimin e kapitalit.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

15/12/2009

Numri i ceshtjes: CN-319383-12-09
Vlera e Kapitalit ishte
"606.600.401,00"
u be
"847.116.944,00"
Numri i Aksioneve ishte
"4.766.338,00"
u be
"7.254.631,00"
Vlera e Aksionit ishte
"127,27"
u be
"116,77"
Capital_Paid_Value ishte
"606.600.401,00"
u be
"847.116.944,00"
Koment ishte
("Vlera reale e kapitalit te shoqerise pas rritjes eshte 4.766.338 USD
dhe vlera nominale e çdo aksioni eshte 1 USD, por per efekt te sistemit informatik te QKRse kjo vlere eshte hedhur ne leke,dhe per kete arsye nuk eshte hedhur as kontributi ne kesh
i secilit prej aksionereve. Depozitim i vendimit date 13.07.2009, per emerimin e Ekspertit
Kontabel te Regjistruar Zj. Vera Lala per zmadhimin e kapitalit.")
u be
("Vlera reale e kapitalit te shoqerise pas rritjes eshte 4.766.338 USD dhe vlera
nominale e çdo aksioni eshte 1 USD, por per efekt te sistemit informatik te QKR-se
kjo vlere eshte hedhur ne leke,dhe per kete arsye nuk eshte hedhur as kontributi ne
kesh i secilit prej aksionereve. Depozitim i vendimit date 13.07.2009, per emerimin e
Ekspertit Kontabel te Regjistruar Zj. Vera Lala per zmadhimin e kapitalit. Vlera
reale e kapitalit te shoqerise pas rritjes eshte 7.254.631 USD dhe vlera nominale e çdo
aksioni eshte 1 USD, por per efekt te sistemit informatik te QKR-se kjo vlere eshte
konvertuar ne leke e cila i korespondon 847.116.944 Leke i ndare ne 7.254.631
aksione dhe per kete arsye nuk eshte hedhur kontributi ne kesh i secilit prej
aksionereve")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Numri i aksioneve
ishte
("1.787.377,00")
u be
("2.720.487,00")
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Kane ndryshuar te dhenat per
("Aleksandër Pilo")
, Numri i aksioneve
ishte
("1.620.555,00")
u be
("2.466.575,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jorgjie Balli")
, Numri i aksioneve ishte
("119.158,00")
u be
("181.365,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Monika Milo")
, Numri i aksioneve ishte
("238.317,00")
u be
("362.732,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maltin Korkuti")
, Numri i aksioneve
ishte
("238.317,00")
u be
("362.732,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Santo")
, Numri i aksioneve ishte
("476.634,00")
u be
("725.463,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("SHOQERIA "BUSHATI"")
, Numri
i aksioneve ishte
("285.980,00")
u be
("435.277,00")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Aplikim per garanci tjeter
Bilanci vjetor
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Dokumenti i autorizimit
21/12/2009

Numri i ceshtjes: CN-323248-12-09
Emri i subjektit ishte
("" C R E D I N S"")
u be
("Credins Leasing")
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0692088113")
E-Mail ishte
("")
u be
("fsulo@credins.com")
Emri Tregtar ishte
("" C R E D I N S"")
u be
("")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kryqezimi i rruges Deshmoret e Kater Shkurtit me rrugen Ismail Qemali, Prane
bankes "Credins";
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Nikolla Tupe, Nr. 5;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
DESH
4 SHKURTITME I.QEMALIN;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Nikolla Tupe, Pallati Nr.2/1;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Fatmir Sulo")
Ne daten "09/12/2013"
eshte larguar administratori:
("Elion Martini")

Nga data "09/12/2009"
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
05/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-328247-12-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Aleksander Bushati")
Numri i aksioneve
"145.093,00
Perqindja ne kapital "2,00"
eshte shtuar ortaku:
("Gjergj Bushati")
Numri i aksioneve "48.316,00
Perqindja ne kapital ",67"
eshte shtuar ortaku:
("Ilirjan Bushati")
Numri i aksioneve
"145.093,00
Perqindja ne kapital "2,00"
eshte shtuar ortaku:
("Viollca Bushati")
Numri i aksioneve
"48.459,00
Perqindja ne kapital ",67"
eshte shtuar ortaku:
("Ervin Bushati")
Numri i aksioneve "48.316,00
Perqindja ne kapital ",67"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("SHOQERIA "BUSHATI"")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/04/2010

Numri i ceshtjes: CN-373014-03-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("37,50")
u be
("46,50")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Numri i aksioneve
ishte
("2.720.487,00")
u be
("3.373.404,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Aleksandër Pilo")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("34,00")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Aleksandër Pilo")
, Numri i aksioneve
ishte
("2.466.575,00")
u be
("1.813.658,00")
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/05/2010

Numri i ceshtjes: CN-396483-05-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Jorgjie Balli")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("46,50")
u be
("49,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Numri i aksioneve
ishte
("3.373.404,00")
u be
("3.554.769,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

21/12/2011

Numri i ceshtjes: CN-632490-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 17.02.2011, ne te cilin eshte
vendosur: Miratimi i transferimit te 2% te aksioneve te shoqerise, nepermjet
shitjes.Depozitim kontrate shitje aksionesh Nr.13468 Rep. Nr.4382 Kol, date
27.12.2010.Depozitimi i Njoftimit per shitje aksionesh, drejtuar Departamentit te
Mbikqyrjes se Banka e Shqiperise, Nr.158 Prot, date 30.05.2011.Depozitimi i Vendimit te
Asamblese se Aksionareve, date 23.11.2011, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i statutit
te ndryshuar te shoqerise.- Miratimin e Logos dhe Vules se re te shoqerise. Depozitimi i
Proçesverbalit te Mbledhjes se Asamblese, date23.11.2011.Depozitimi i listes se
Aksionareve te pranishem ne Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, date 23.11.2011.
Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per
Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Neni 230.Depozitimi i njoftimit Nr.406, date
13.12.2011, drejtuar Departamentit te Mbikqyrjes se Banka e Shqiperise, Nr.158 Prot, date
30.05.2011.
Objekti ishte
("Te jape kredi. Te ofroje sherbimin e pagesave dhe te arketimeve. Te
ndermjetesoje per transaksionet monetare (duke perfshire dhe valutat). Te ofroje garanci
bankare. te sherbeje si agjent ose keshilltar financiar,te ushtroje veprimtarine e qirase
financiare.")
u be
("Te jape kredi. Te ofroje sherbimin e pagesave dhe te
arketimeve. Te ndermjetesoje per transaksionet monetare (duke perfshire dhe
valutat). Te ofroje garanci . Te sherbeje si agjente ose keshilltare financiare (ketu nuk
perfshihen sherbimet e parishikuara ne piken 3/a dhe 3/b te nenit 26 te ligjit "Per
bankat ne Republiken e Shqiperise"")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
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eshte shtuar ortaku:
("Neritan Dojaka")
Numri i aksioneve
"145.093,00
Perqindja ne kapital "2,00"
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maltin Korkuti")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("5,00")
u be
("3,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maltin Korkuti")
, Numri i aksioneve
ishte
("362.732,00")
u be
("217.639,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Aplikim per garanci tjeter
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
30/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-873747-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionareve, date
09.08.2012, per riemerimin e keshillit mbikqyres te shoqerise. Depozitimi i vendimt te
asamblese se aksionareve, date 09.08.2012, per emerimin e ekspertit te ri kontabel te
shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Aleksandër Pilo")
, Nga
Data ishte
("06/03/2009")
u be
("06/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Aleksandër Pilo")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/03/2012")
u be
("06/03/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Aleksandër Pilo")
, Koment
ishte
("")
u be
("Kryetar")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Renis Tershana")
, Nga
Data ishte
("06/03/2009")
u be
("06/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Renis Tershana")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/03/2012")
u be
("06/03/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Renis Tershana")
, Koment
ishte
("")
u be
("Anetar")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Artan Santo")
, Nga Data
ishte
("06/03/2009")
u be
("06/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Artan Santo")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/03/2012")
u be
("06/03/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Artan Santo")
, Koment
ishte
("")
u be
("Zv Kryetar")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST &
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YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR")
"09/09/2012"
eshte larguar eksperti kontabel:
("")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
28/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-045918-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te
Aksionareve date 24.01.2013 ku eshte vendosur:Miratimin e shitjes se 2% te aksioneve qe
aksionari Z.Ilirjan Bushati zoteron ne kapitalin themeltar te shoqerise “Credins Leasing”
sha, tek i treti, jo ortak i shoqerise, Z.Pandeli Garo. Depozitimi i Kontrates se shitblerjes se
aksioneve (Me kusht) nr.16135Rep, Nr.5576Kol date 31.12.2012. Depozitimi i Njoftimit
Nr.0051 Prot date 31.01.2013, per shitjen e 2% te aksioneve ne shoqerine aksionare
“Credins Leasing” sha, drejtuar Bankes se Shqiperise, Departamentit te Mbikqyrjes
Bankare. Depozitimi i Shkreses Nr.0114 Prot date 14.02.2013 drejtuar Bankes se
Shqiperise. Depozitimi i Shkreses Nr.482/1 Prot date 25.02.2013 te Bankes se Shqiperise,
ku shprehet se shoqeria “Credins Leasing” sha, ka permbushur detyrimin per te njoftuar
Banken e Shqiperise per ndryshimin ne strukturen e kapitalit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Pandeli Garo")
Numri i aksioneve "145.093,00
Perqindja ne kapital "2,00"
eshte larguar ortaku:
("Ilirjan Bushati")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

09/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-145358-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise
Nr.0036 Prot, date 29.01.2013 ku eshte vendosur : Miratimi i doreheqjes se Drejtorit
Ekzekutiv Z. Fatmir Sulo. Perfasqesimi i tij ligjor dhe permbushja e detyrave ne kete cilesi
do te vazhdoje deri me daten 31.01.2013. Per mbarevajtjen e aktivitetit te perditshem te
shoqerise, si dhe perfaqesimin perballe te treteve,deri ne miratimin perfundimtar edhe nga
ana e Bankes se Shqiperise,emerohet ne cilesine e Administratorit/Drejtorit te shoqerise,
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me statusin e perkoheshem Z. Elion Martini.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Elion Martini")
"29/01/2013"
eshte larguar administratori:
("Fatmir Sulo")

Nga data

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
29/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-161909-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se pergjithshme te
aksionareve date 18.07.2013, ku eshte vendosur:1) miratimi i rezultatit financiar per vitin
2012 sipas raportit te auditit te jashtem per shumen minus 3,493 leke;2) te percaktoje qe
humbja e vitit 2012 prej 3,493 leke do te mbartet si e tille ne kontabilitet per vitin ne
vazhdim.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

13/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-251625-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
07.11.2013 ku eshte vendosur : Miratimin e ekspertit kontabel "ERNST & YOUNG
CERTIFIED AUDITORS" per auditimin e pasqyrave financiare per vitin 2013.
Telefon 1 ishte
("0692088113")
u be
("0692072392")
E-Mail ishte
("fsulo@credins.com")
u be
("elion.martini@credins.com")
Objekti ishte
("Te jape kredi. Te ofroje sherbimin e pagesave dhe te arketimeve. Te
ndermjetesoje per transaksionet monetare (duke perfshire dhe valutat). Te ofroje garanci .
Te sherbeje si agjente ose keshilltare financiare (ketu nuk perfshihen sherbimet e
parishikuara ne piken 3/a dhe 3/b te nenit 26 te ligjit "Per bankat ne Republiken e
Shqiperise"")
u be
("Te jape kredi. Te ofroje sherbimin e pagesave dhe te
arketimeve. Te ndermjetesoje per transaksionet monetare (duke perfshire dhe
valutat). Te ofroje garanci . Te sherbeje si agjente ose keshilltare financiare (ketu nuk
perfshihen sherbimet e parishikuara ne piken 3/a dhe 3/b te nenit 26 te ligjit "Per
bankat ne Republiken e Shqiperise". Te ushtroje aktivitetin e Qirase Financiare.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
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Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Dega ne Shqiperi e Shoqerise
ERNST & YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR")
, Nga
Data ishte
("09/09/2012")
u be
("07/11/2013")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
27/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-486773-05-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I bilancit vjetor, Viti 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi

13/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-596874-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimi të asamblesë së aksionerëve, Nr.1, datë
19 Maj 2014, ku është vendosur: - Miratimi i raportit vjetor të pasqyrave financiare sipas
Ekspertit Kontabël “Ernst & Young” për vitin financiar 2013; - Përcaktimi i destinimit të
fitimit. - Emërimi i Zj. Vjollca Dervishi, Eksperte Kontabël e Miratuar, që të përgatisë
raportin për rritjen e kapitalit. Depozitimi i vendimit të aksionerëve të shoqërisë, Nr.2, datë
29 Korrik 2014, ku është vendosur: - Miratimi i raportit të Ekspertes Kontabël të Miratuar
Zj. Vjollca Dervishi, mbi zmadhimin e kapitalit, nëpërmjet fitimit neto të vitit 2013. Miratimi i Zj. Monika Milo, në pozicionin vakant të Zv./ Kryetarit të Këshillit Mbikqyrës
së shoqërisë, deri më 06.03.2015. - Miratimin e Ekspertit Kontabël “Ernst & Young
Certified Auditors l.t.d. Skopje – Tirana Branch” për auditimin e pasqyrave financiare për
vitin 2014. Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2013. Depozitimi i deklaratës së
administratorit, datë 04.08.2014. Depozitimi i raportit të dhënies së sigurisë i Audituesit të
Pavarur, datë 06.06.2014. Depozitimi i Njoftimit , Nr. Prot. 1035, datë 01.08.2014, drejtuar
Bankës së Shqipërisë, mbi vendimin e aksionerëve të shoqërisë, Nr.2, datë 29 Korrik
2014, ku është vendosur: - Miratimi i raportit të Ekspertes Kontabël të Miratuar Zj. Vjollca
Dervishi, mbi zmadhimin e kapitalit, nëpërmjet fitimit neto të vitit 2013. - Miratimi i Zj.
Monika Milo, në pozicionin vakant të Zv./ Kryetarit të Këshillit Mbikqyrës së shoqërisë,
deri më 06.03.2015. - Miratimin e Ekspertit Kontabël “Ernst & Young Certified Auditors
l.t.d. Skopje – Tirana Branch” për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2014.
Vlera e Kapitalit ishte
"847.116.944,00"
u be
"873.366.709,00"
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Numri i Aksioneve ishte
Vlera e Aksionit ishte
Capital_Paid_Value ishte

"7.254.631,00"
"116,77"
u be
"847.116.944,00"

u be
"7.511.881,00"
"116,26"
u be
"873.366.709,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Viollca Bushati")
, Numri i aksioneve
ishte
("48.459,00")
u be
("50.177,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ervin Bushati")
, Numri i aksioneve
ishte
("48.316,00")
u be
("50.029,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Aleksandër Pilo")
, Numri i aksioneve
ishte
("1.813.658,00")
u be
("1.877.971,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Pandeli Garo")
, Numri i aksioneve
ishte
("145.093,00")
u be
("150.238,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Numri i aksioneve
ishte
("3.554.769,00")
u be
("3.680.821,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Monika Milo")
, Numri i aksioneve ishte
("362.732,00")
u be
("375.595,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Neritan Dojaka")
, Numri i aksioneve
ishte
("145.093,00")
u be
("150.238,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Aleksander Bushati")
, Numri i
aksioneve ishte
("145.093,00")
u be
("150.238,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjergj Bushati")
, Numri i aksioneve
ishte
("48.316,00")
u be
("50.029,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maltin Korkuti")
, Numri i aksioneve
ishte
("217.639,00")
u be
("225.357,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Santo")
, Numri i aksioneve ishte
("725.463,00")
u be
("751.188,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Monika Milo")
Nga data "29/07/2014"
Ne daten "06/03/2015"
eshte larguar anetari:
("Artan Santo")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Dega ne Shqiperi e Shoqerise
ERNST & YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR")
, Nga
Data ishte
("07/11/2013")
u be
("29/07/2014")
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
14/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-602926-08-14
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Dëshmisë së Trashëgimisë ligjore, Nr.948 Rep,
Nr.255 Kol, datë 05.07.2014, për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore, për të
ndjerin , Z.Artan Santo, ku trashëgimtarë të rradhës së parë për trashëgimlënësin Artan
Santo janë: Arjana Santo, Emi Santo, Egi Santo, të cilët do të trashëgojnë në pjesë të
barabarta nga 1/3 secili të gjithë pasurinë trashëgimore të trashëgimlënësit Artan Santo, të
luajtshme e të paluajtshme dhe depozitat bankare dhe po në të njëjtat raporte përgjigjen dhe
për detyrimet që rëndojnë mbi këtë trashëgimlënës. Të drejtat trashëgimore dhe detyrimet e
lidhura me këtë trashëgimi u kalojnë të sipërcituarve në pjesë të barabarta nga 1/3 secilit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Arjana Santo")
Numri i aksioneve "250.396,00
Perqindja ne kapital "3,33"
eshte shtuar ortaku:
("Egi Santo")
Numri i aksioneve "250.396,00
Perqindja ne kapital "3,33"
eshte shtuar ortaku:
("Emi Santo")
Numri i aksioneve "250.396,00
Perqindja ne kapital "3,33"
eshte larguar ortaku:
("Artan Santo")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
14/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-651762-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kontratës së Dhurimit, Nr.2657 Rep, Nr.2687
Kol, datë 01.09.2014, për dhurimin e 0.668% që zotëron në shoqëri Zj. Vjollca Bushati në
favor të Z.Ervin Bushati dhe Z.Gjergj Bushati. Depozitimi i ekstraktit të QRA-së, datë
13.10.2014.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Viollca Bushati")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ervin Bushati")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
(",67")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ervin Bushati")
, Numri i aksioneve
ishte
("50.029,00")
u be
("75.118,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjergj Bushati")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
(",67")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjergj Bushati")
, Numri i aksioneve
ishte
("50.029,00")
u be
("75.118,00")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
23/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-820578-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.8972, date 10.09.2013, te Gjykates se
Rrethit Gjyqesor Tirane, ku eshte vendosur leshimi i deshmise se trashegimsie ligjore per
trashegimlenesin Aleksander Bushati duke percaktuar si trashegimtare ligjore te rradhes se
pare Veneranda Bushati bashkeshortja, Albens Bushati-i biri dhe Aida Bushati- e bija, te
cilet trashegojne ne menyre te barabarte nga 1/3 pjese takuese secili te gjithe pasurise
trashegimore te luajtshme dhe te paluajtshme te trashegimlenesit.Ne kete menyre do te
ndahen dhe detyrimet qe rrjedhin nga kjo trashegimi.Depozitim i listes se QRA-se date
22.01.2015.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Aida Bushati")
Numri i aksioneve "50.079,00
Perqindja ne kapital ",67"
eshte shtuar ortaku:
("Veneranda Bushati")
Numri i aksioneve
"5.080,00
Perqindja ne kapital ",67"
eshte shtuar ortaku:
("Albens Bushati")
Numri i aksioneve
"50.079,00
Perqindja ne kapital ",67"
eshte larguar ortaku:
("Aleksander Bushati")
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

09/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-859363-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

10/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-921976-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.02.2015, te asamblese se
pergjithshme, ku eshte vendosur, riemerimi i anetareve te keshillit mbikqyres te shoqerise.
Saktesim i kodit NVE.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Renis Tershana")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/03/2015")
u be
("06/03/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Monika Milo")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/03/2015")
u be
("06/03/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Aleksandër Pilo")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/03/2015")
u be
("06/03/2018")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
17/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-097764-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

18/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-101262-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
21.05.2015 ku eshte vendsour: Emerimi i ekspertit kontabel Znj. Vera Lala per hartimin e
raportit per rritjen e kapitalit.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit

01/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-121516-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Aksionarëve të
shoqërisë, nr. 3, datë 17.06.2015, ku është vendosur: -Miratimi i raportit të Ekspertit
Kontabël të Regjistruar, për zmadhimin e kapitalit, nëpërmjet fitimit neto të vitit 2014.
Depozitimi i raportit, datë 05.06.2015 të Ekspertit Kontabël të Regjistruar, znj. Vera Lala,
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për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë. Depozitimi i deklaratës së administratorit, datë
30.06.2015 për zmadhimin e kapitalit dhe gjendjen e aktiveve. Depozitimi i ekstraktit të
Regjistrit të Aksioneve nga QRA, datë 29.06.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"873.366.709,00"
u be
"924.523.361,00"
Numri i Aksioneve ishte
"7.511.881,00"
u be
"7.916.569,00"
Vlera e Aksionit ishte
"116,26"
u be
"116,78"
Capital_Paid_Value ishte
"873.366.709,00"
u be
"924.523.361,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Aleksandër Pilo")
, Numri i aksioneve
ishte
("1.877.971,00")
u be
("1.979.143,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arjana Santo")
, Numri i aksioneve
ishte
("250.396,00")
u be
("263.886,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ervin Bushati")
, Numri i aksioneve
ishte
("75.118,00")
u be
("79.165,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Aida Bushati")
, Numri i aksioneve ishte
("50.079,00")
u be
("52.777,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Albens Bushati")
, Numri i aksioneve
ishte
("50.079,00")
u be
("52.777,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Emi Santo")
, Numri i aksioneve ishte
("250.396,00")
u be
("263.886,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Egi Santo")
, Numri i aksioneve ishte
("250.396,00")
u be
("263.886,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Renis Tërshana")
, Numri i aksioneve
ishte
("3.680.821,00")
u be
("3.879.118,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Neritan Dojaka")
, Numri i aksioneve
ishte
("150.238,00")
u be
("158.331,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Monika Milo")
, Numri i aksioneve ishte
("375.595,00")
u be
("395.829,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Pandeli Garo")
, Numri i aksioneve
ishte
("150.238,00")
u be
("158.331,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maltin Korkuti")
, Numri i aksioneve
ishte
("225.357,00")
u be
("237.498,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Veneranda Bushati")
, Numri i
aksioneve ishte
("5.080,00")
u be
("52.778,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjergj Bushati")
, Numri i aksioneve
ishte
("75.118,00")
u be
("79.164,00")
Lista e Dokumenteve:
Bilanci vjetor
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-165348-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dore3zim bilanci viti 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

28/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-214594-08-15 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Projektmarrëveshjes, datë 05.08.2015 për
bashkimin me përthithje midis shoqërisë " BANKA CREDINS " sha-shoqëria përthithëse
dhe shoqërisë " Credins Leasing " sha-shoqëria e përthithur. Depozitimi i Vendimit të
Asamblesë së shoqërisë Credins Leasing " sha, nr. 2, datë 21.05.2015, ku është vendosur:
Propozimin per fillimin e procesit te bashkimit me përthithje nepermjet kalimit te te gjitha
aktiveve e pasiveve te shoqërisë Credins Leasing " sha-shoqëria e përthithur tek shoqeria "
BANKA CREDINS " sha-shoqëria përthithëse ne kembim te aksioneve te kesaj shoqerie
Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së shoqërisë " BANKA CREDINS " sha , nr. 2, datë
24.05.2013, ku është vendosur: Te miratoje fillimin e procesit te bashkimit me përthithje
nepermjet kalimit te te gjitha aktiveve e pasiveve te shoqërisë Credins Leasing " shashoqëria e përthithur tek shoqeria " BANKA CREDINS " sha-shoqëria përthithëse ne
kembim te aksioneve te kesaj shoqerie. Depozitimi i Raportit të audituesit te pavarur ne
lidhje me planin e bashkimit me ane te perthithjes nga shoqeria " BANKA CREDINS "
sha, te shoqerise Credins Leasing " sha, date 11.08.2015. Depozitimi i Raportit të
administratoreve të shoqërisë " BANKA CREDINS " sha dhe Credins Leasing " sha datë
05.08.2015 për bashkimin me përthithje të shoqërisë " BANKA CREDINS " sha, shoqëria
përthithëse dhe shoqërisë Credins Leasing " sha, shoqëria e përthithur.
Lista e Dokumenteve:
Raport i ekspertëve
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit
Projektmarreveshja e bashkimit

24/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-469450-12-15 (Miratimi i bashkimit me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së shoqërisë “BANKA
CREDINS " sha, nr. 1, datë 28.09.2015, ku është vendosur:Miratimi i Projektmarrveshjes.
– Të miratojë metodën e përdorur për përcaktimin e raportit të këmbimit të aksioneve – Të
miratojë realizimin e përthithjes.- Të miratojë zmadhimin e kapitalit.- Të miratojë statutin e
ndryshuar të shoqërisë. Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së shoqërisë “BANKA
CREDINS " sha, nr. 2, datë 28.09.2015, ku është vendosur:Miratimi i raportit të audituesit
të pavarur. Depozitimi i marrëveshjes, datë 30.09.2015, për bashkimin me përthithje midis
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shoqërisë " BANKA CREDINS " sha-shoqëria përthithëse dhe shoqërisë " Credins Leasing
" sha-shoqëria e përthithur. Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së shoqërisë “Credins
Leasing " sha, nr. 6, datë 30.09.2015, ku është vendosur:- Miratimi i Projektmarrëveshjes.
– Të miratojë metodën e përdorur për përcaktimin e raportit të këmbimit të aksioneve – Të
miratojë realizimin e përthithjes. Depozitimi i vendimit nr.97, datë 16.12.2015, i Këshillit
Mbikqyrës të Bankës së Shqipërisë, ku është vendosur: Miratimi paraprak i bashkimin me
përthithje midis shoqërisë " BANKA CREDINS " sha (shoqeri perthithese) dhe shoqërisë
" Credins Leasing " sha (shoqëria e përthithur). Depozitimi i statutit të ri të shoqërisë.
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar për shlyerjen e kontribuit ne para (nese ka kontribut ne para)
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne
natyre (nese kontributi eshte natyre)
Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme
Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Dokumenti qe vërteton miratimin e bashkimit nga ortaket/aksionarët e veçante (nese ka)
Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
20/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-509792-01-16
Lista e Dokumenteve:
Aplikimi per Korrigjim

02/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-529165-01-16
Lista e Dokumenteve:
Aplikimi per Korrigjim

30/08/2016

Datë

Numri i ceshtjes: CN-905109-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DOREZIMI I PASQYRAVE FINANCIARE VITI 2009

:10/01/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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