
1

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

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L51503037K

2. Data e Regjistrimit 03/03/2015

3. Emri i Subjektit TIRANA Shopping CENTER

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 02/03/2015

6. Kohëzgjatja                  Nga: 02/03/2015      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi 
Zogu - I, Objekt 15 - katesh, prane Fakultetit te Shkencave te 
Natyres, Hyrja 1, Kati 2, Apartamenti 6 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 1000000.0000

3.500,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,00
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: Dhenie me qera e ambjenteve ne pronesi te shoqerise. Import, 
eksport, tregti me shumice dhe pakice e mallrave te ndryshem 
ushqimore dhe industriale. Ofrimi i sherbimeve ne fushen e 
argetimit, nepermjet sallave sportive, futboll etj, bouling, 
kinemake, patinazhi, koncertesh, diskoteka, pishinave te hapura 
apo te mbyllura, kende lojrash per femije, sallave te pergatitjes 
fizike, aparaturave te teknologjise se larte etj. Krijimi i Super 
Market dhe Hyper Market per t'i ofruar nje sherbim sa me te mire 
dhe te shpejte konsumatoreve. Transport udhetaresh Kombetare 
dhe Nderkombetare per nevojat e veta dhe te treteve. Ofrimi i 
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sherbimeve ne fushen e ushqimit nepermjet bareve, restoranteve, 
embeltoreve etj.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Eduart Ibrahimi14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  02/03/2015 Deri : 02/09/2015
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Bedri Rryta

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 02/03/2015 Deri : 02/03/2018

Po
Jo

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

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Avni Ponari

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 02/03/2015 Deri : 02/03/2018

Po
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Eduart Ibrahimi

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 02/03/2015 Deri : 02/03/2018

Po
Jo

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

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Aleksandër Pilo25. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

25.1 Kryetar/anëtar
Anetar
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25.2 Afati i emërimit Nga : 02/03/2015 Deri : 02/03/2018
Po
Jo

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

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Besim Elshani

Kryetar

28. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit Nga : 02/03/2015 Deri : 02/03/2018

Po
Jo

29. Anëtar i Pavarur
29.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
29.2  Kushtet e pjesëmarrjes

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Neshat Maze31.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1  Afati i emërimit Nga : 02/03/2015 Deri : 

Bedri Rryta
Me te drejte vote : 840.0000
Pa te drejte vote : 

32. Aksionarët 

32.1 Numri i Aksioneve 

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes 24,00

Avni Ponari
Me te drejte vote : 1155.0000
Pa te drejte vote : 

33. Aksionarët 

33.1 Numri i Aksioneve 

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes 33,00

Eduart Ibrahimi
Me te drejte vote : 805.0000
Pa te drejte vote : 

34. Aksionarët 

34.1 Numri i Aksioneve 

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes 23,00

Aleksandër Pilo
Me te drejte vote : 700.0000
Pa te drejte vote : 

35. Aksionarët 

35.1 Numri i Aksioneve 

35.2 Përqindja e pjesëmarrjes 20,00
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36. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

37. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: TIRANA Shopping CENTER
E-Mail: asarja@gmail.com  
Telefon: 0682021326  

38. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Specimen i nenshkrimit te administratorit(eve)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-907641-03-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

02/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-942405-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 12.03.2015, te asamblese se 
aksionareve te shoqerise, ku eshte vendosur:Miratim i shitjes se aksioneve te zoteruara nga 
aksionari z.Besim Elshani aksionareve te shoqerise Z.Avni Ponari, Z.Bedri  Rryta, 
Z.Eduart Ibrahimi, Z.Alksander Pilo. Depozitim i kontratave se shitjes se aksioneve, date 
13.03.2015.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Besim Elshani")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Bedri Rryta")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("700.000,00")            u be              ("840.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Bedri Rryta")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("20,00")            u be              ("24,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Bedri Rryta")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("700,00")            u be              ("840,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Avni Ponari")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("910.000,00")            u be              ("1.155.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Avni Ponari")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("26,00")            u be              ("33,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Avni Ponari")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("910,00")            u be              ("1.155,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Eduart Ibrahimi")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("665.000,00")            u be              ("805.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Eduart Ibrahimi")                    , Përqindja e Kapitalit 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1CD8D68C-4045-4633-B4CA-0308E614E094
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=457950B4-3160-48C6-8D35-3B61C6B72F1D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8558034A-064F-487B-97DD-AA710CD108B0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9CBA21ED-4084-4507-BA41-ADD9A350E088
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D0D55DBC-773C-4E5E-88BE-DE477DB7B13C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=674C1FB3-3819-4B53-B499-EFAFC88BD84C
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ishte                      ("19,00")            u be              ("23,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Eduart Ibrahimi")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("665,00")            u be              ("805,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Aleksandër Pilo")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("560.000,00")            u be              ("700.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Aleksandër Pilo")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("16,00")            u be              ("20,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Aleksandër Pilo")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("560,00")            u be              ("700,00")           

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

30/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-856002-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2015.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F406EF88-E71B-4C6B-B052-47417C00D8AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26C7B54B-356F-45FF-B631-74244B6A4B70
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92EB76AC-72D5-43B1-B139-8582D3944F5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7FD1B279-65AF-4302-94D0-FABBC8580089
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7FD1B279-65AF-4302-94D0-FABBC8580089
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C457C5E9-A170-415A-B05B-0EC85F14F0B0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B13900F3-AA63-4CF5-A1BC-CB9701C45740

