EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K61931005K
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
31/07/2006
3. Emri i Subjektit

Tring TV

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

14/12/2004

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/12/2004

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga "Fabrika e Qelqit", zona
kadastrale 8230, Pasuria Nr.2/63, Godina Qendrore, Njesia
Bashkiake nr.6

8. Kapitali

250.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

250000000.0000

10. Numri i aksioneve:

100.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

2.500,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Ndertimin dhe tregtimin e sistemeve te telekomunikacionit dhe
transmetimeve televizive te gdo lloji (tokesor, me kabllo ose satelit,
ne forme te koduar apo te pakoduar) me ane te zerit, figures,
sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuara per publikun nepermjet
valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve, sateliteve apo me
çdo mjet tjeter.Tregtimin e aparaturave per sistemet e transmetimit
dhe marrjes se valeve televizive.Ndertimin dhe shfrytezimin e
rrjeteve numerike, per transmentimin analog tokesor ose satelitor te
platformave me destinacion per ofrimin e sherbimit te transmetimit
per publikun.Prodhimin, transmetimin, ritransmetimin dhe shitjen
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13. Sistemi i administrimit

ne menyre dixhitale te produkteve dhe sherbimeve audio e
video.Ushtrimin e veprimtarise radio-televizive, e cila konsiston ne
krijimin e nje rrjeti radio-televiziv me shtrirje ne shkalle kombetare
si nepermjet mbulimit direkt te territorit te Republikes se
Shqiperise ashtu edhe nepermjet mbeshtetjes ne median rajonale
me shperndarje nepermjet valeve si dhe via kavo.Prodhimin,
tregtimin dhe shperndarjen e programeve te ndryshme radiotelevizive si dhe i video-audio kasetave ne formate te ndryshme,
profesionale ose jo, bashkepunimin me rrjete televizive vendase
dhe te huaja dhe perfaqesimin reciprok te tyre si dhe aktivitete te
tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe çdo aktivitet
tjeter te nevojshem ose te dobishem per ushtrimin e veprimtarise
radio-televizive.Organizimin e aktiviteteve artistike, muzikore,
teatrale, kinematografike dhe audiovizuale te çdo lloji ne Shqiperi
dhe jashte kufijve te saj.Organizimin e spektakleve, shfaqjeve
teatrale, sfilatave te modes, botimeve te ndryshme, produksioneve,
video dhe audio, perzgjedhjeve te vidioklipeve te ndryshme
nepermjet
konkurseve,
perzgjedhjeve
te
modeleve
mbarekombetare,
shqipfolese.Pjesemarrjen
ne
aktivitete
nderkombetare, qe lidhen me fushen e modes, modeleve e misseve, qe shpallen vetem nga aktiviteti i kesaj shoqerie, me qellim
promovimin e vlerave te ndryshme te bukurise, kultures e historise
shqiptare jashte vendit, duke u prezantuar ne keto te fundit, siç
njihet vendi yne ne te tilla prezantime mbi bazen e leksikologjise
boterore.Prodhimin dhe shitjen e spektakleve televizive, shfaqjeve
teatrale, shfaqjeve, dokumentareve televiziv, reklamave si dhe
shperndarjen e tyre ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj.Prodhimin
dhe shperndarjen e filmave artistike te metrazhit te shkurter, te
mesem dhe te gjate, te filmave vizatimore, filmave publicitare dhe
te programeve audio-vizuale te çdo lloji, qe prodhohen ne Shqiperi
dhe jashte kufijve te saj; Dublimin dhe subtitrimin e filmave te huaj
dhe te filmave shqiptare per vende te tjera.Prodhimin dhe tregtimin
e botimeve te ndryshme, fletepalosjeve, shtypshkrimeve, qe i
pershtaten ketij objekti, agjensive turistike, hotelerive, moteleve,
fshatrave turistike, si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te
pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, agjensive komisionere,
etj.Zhvillimin dhe ndermjetesimin e projekteve per aktivitete te
ndryshme te shoqerive me aktivitet artistik, muzikor, teatral,
kinematografik dhe audiovizual te çdo lloji ne Shqiperi dhe jashte
kufijve te saj.Sigurimin e projekteve artistike, muzikore, teatrale,
kinematografike dhe audio-vizuale dhe nenshkrimin e kontratave
afatgjata per realizimin e ketyre projekteve.Ndermjetesimin,
nxjerrjen dhe perpunimin e materialeve artistike, muzikore,
teatrale, kinematografike dhe audio-vizuale te te gjitha llojeve,
veprimtari, sherbime, etj.Kontaktimin me persona fizike dhe
juridike, vendas ose te huaj, per gjetjen e tregjeve te blerjes dhe
shitjes per prodhimet artistike te te gjitha llojeve, te shoqerise dhe
shoqerive te tjera.
me një nivel
me dy nivele
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14. Administratori/ët

Ridvana Dulaku

Nga : 16/03/2012
Deri : 15/03/2018
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse Të kryejë me të drejtë nënshkrimi nga ana e njërit prej
Administratorëve individualisht, kryetarit Ridvana Dulaku
ka).
ose anëtarit Artan Dulaku, të çdo operacioni financiar dhe/ose
tregtar (kontrata, operacione, cedimi, kredie, transferta
bankare, likujdime etj) aktive dhe pasive që kanë lidhje me
operacione që hyjnë në objektin e shoqerisë, duke marrë
përsipër angazhime dhe përmbushje të formaliteteve të
nevojshme, duke përfshirë dorëzaninë, për shuma pa limit,
për çdo operacion financiar por gjithnjë në kufijtë e
parashikuar nga ligji. Kryetarja e Këshillit të Administrimit,
Ridvana Dulaku, do të përfaqësojë shoqërinë dhe do të
ushtrojnë të gjitha kompetencat e shoqërise, me të drejta dhe
detyrimet e parashikuara nga neni 19, i statutit te Shoqerisë.
16. Administratori/ët

Artan Dulaku

Nga : 16/03/2012
Deri : 15/03/2018
16.1 Afati i emërimit
17. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
17.1 Kufizimet e kompetencave (nëse Të kryejë me të drejtë nënshkrimi nga ana e njërit prej
Administratorëve individualisht, kryetarit Ridvana Dulaku
ka).
ose anëtarit Artan Dulaku, të çdo operacioni financiar dhe/ose
tregtar (kontrata, operacione, cedimi, kredie, transferta
bankare, likujdime etj) aktive dhe pasive që kanë lidhje me
operacione që hyjnë në objektin e shoqerisë, duke marrë
përsipër angazhime dhe përmbushje të formaliteteve të
nevojshme, duke përfshirë dorëzaninë, për shuma pa limit,
për çdo operacion financiar por gjithnjë në kufijtë e
parashikuar nga ligji.
18. Administratori/ët

Sotiraq Toshi

Nga : 16/03/2012
Deri : 15/03/2018
18.1 Afati i emërimit
19. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19.1 Kufizimet e kompetencave (nëse Anetari i Keshillit te Administrimit Z.Sotiraq Toshi, do te
perfaqesoje shoqerine dhe do te ushtroje te gjitha
ka).
kompetencat e shoqerise, vetem per marredheniet e punesimit
te shoqerise me punemarresit e saj.Administratori Ligjor i
shoqerise nuk mund te nenshkruaje dhe te ndermarre asnje
lloj veprimi ose operacioni tjeter, financiar ose tregtar, ne
emer dhe per llogari te shoqerise, perveç kontratave te punes
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me punonjesit sipas draftit tip te miratuar nga keshilli i
administrimit dhe organogrames se miratur me Vendim te
Keshillit Mbikeqyres se Shoqerise . Administratori Ligjor i
shoqerise nuk ka te drejte te nenshkruaje asnje lloj kontrate,
akti ligjor, kontrate,marreveshjeje, deklarate te çdo lloji qe do
te kete lidhje me/dhe asetet e shoqerise. Per çdo lloj akti
ligjor,qe do te kete lidhje jashte detyrave te ngarkuara,
administratori ligjor i shoqerise do te veproje vetem ne baze
te nje Vendimi te Keshillit Mbikeqyres se Shoqerise. Nuk ka
te drejte per te hyre ne transaksione, te nenshkruaje asnje lloj
akti ligjor apo per te ekzekutuar ndonje akt, qe perfshin pasuri
te luajtshme apo te paluajtshme te Shoqerise, pavaresisht nga
vlera e transaksionit apo e aktit. Administratori Ligjor i
shoqerise nuk ka te drejte te kryeje asnje nga detyrat e
parashikuara nga dispozitat e nenit 19, te statutit te shoqerise,
perveç atyre qe lidhen me marredheniet e punes.
20. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
20.1 Kryetar/anëtar
20.2 Afati i emërimit
21. Anëtar i Pavarur
21.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
21.2 Kushtet e pjesëmarrjes
22. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
23. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
23.1 Kryetar/anëtar
23.2 Afati i emërimit
24. Anëtar i Pavarur
24.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
24.2 Kushtet e pjesëmarrjes
25. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
26. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
26.1 Kryetar/anëtar
26.2 Afati i emërimit
27. Anëtar i Pavarur
27.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
27.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Holta Dulaku
Anetar
Nga : 16/03/2012

Deri : 15/03/2018

Po
Jo

Adrian Dulaku
Anetar
Nga : 16/03/2012

Deri : 15/03/2018

Po
Jo

Genci Dulaku
Anetar
Nga : 16/03/2012

Deri : 15/03/2018

Po
Jo
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28. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
29. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
29.1 Afati i emërimit
30. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
30.1 Afati i emërimit
31. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1 Afati i emërimit
32. Aksionarët
32.1 Numri i Aksioneve

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes
33. Aksionarët
33.1 Numri i Aksioneve

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes
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. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Esmeralda Balluku
Nga : 16/03/2012
Tatjana Filto
Nga : 16/03/2012
"FILTO AUDITING"
Nga : 16/03/2015
Holta Dulaku

Deri : 15/03/2015
Deri : 15/03/2015
Deri : 15/03/2018

Me te drejte vote : 6000.0000
Pa te drejte vote :

6,00
Melina Dulaku
Me te drejte vote : 6000.0000
Pa te drejte vote :

6,00
Sotiraq Toshi
Me te drejte vote : 80000.0000
Pa te drejte vote :

80,00
Ridvana Dulaku
Me te drejte vote : 8000.0000
Pa te drejte vote :

8,00
Tirane Tirane TIRANE Rrua "Don Bosko", kompleksi "Don
Bosko", kulla 7, kati 2.
Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Ford Transit, me targe
TR 2842 R.
Tirane Tirane TIRANE Rruga Don Bosko, Kompleksi Don
Bosko, Kulla 7, Kati Perdhe, Nr.7
Tirane Tirane TIRANE Rruga Don Bosko, Kompleksi Don
Bosko, Kulla 7, Kati Perdhe, Nr.5
Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Ford Transit, me targe
TR 2840 R.
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Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe TR 8054 S.
Tirane Tirane TIRANE Rruga Don Bosko, Kompleksi Don
Bosko, Kulla 7, Kati Perdhe, Nr.6
37. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: Tring TV
E-Mail: info@tring.tv
Telefon: 04802000 044800008

38. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-029302-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 20/12
/2004

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:32591, Gjykata:Tirane
Kohezgjatja - mbi 10 vjet Selia - Rruga e Elbasanit, Tirane Kapitali - 100 000 Ortak i
vetem dhe administrator - Holta Dulaku (Kolaneci) Objekti - Ne fushen e aktiviteteve
arkistike. Prodhim dhe shperndarje e filmave. Prodhim dhe tregetim i botimeve te
ndryshme.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-15.12.2007 (162).pdf

25/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-166164-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

25/11/2008

Numri i ceshtjes: CN-192146-11-08
Emri i subjektit ishte
("THEATRE INTERNATIONAL")
u be
("Tring
TV")
Telefon ishte
("")
u be
("04802000")
Objekti ishte
("Ne fushen e aktiviteteve arkistike. Prodhim dhe shperndarje e
filmave. Prodhim dhe tregetim i botimeve te ndryshme.")
u be
("Ndertimin e
tregtimin e sistemeve te telekomunikacionit e transmetimeve televizive te çdo lloj
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(tokesor,me kabllo ose satelit ,ne forme te koduar apo te pakoduar).Tregtimin e
aparaturave per sistemet e transmetimit e marrjes se valeve televizive.Ndertim e
shfrytezim mjetesh numerike e analoge tokesor e
satelitor.Prodhimin,transmetimin,ritransmetimin e shitjen ne menyre dixhitale e
produkteve dhe sherbimeve audio e video.Veprimtari radio televizive me shtrirjen ne
shkalle kombetare etj.")
Emri Tregtar ishte
("THEATRE INTERNATIONAL")
u be
("Tring
TV")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Don Bosko, kompleksi Don Bosko, Kulla Nr.7, Kati 2;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
ELBASAN (AMB.AMERIKAN) 3 K 2;
"

TIRANE;
"
TIRANE;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Melina Dulaku")
Numri i aksioneve "33,00
Perqindja ne kapital "33,00"
Kontributi ne para "33.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Ridvana Dulaku")
Numri i aksioneve "34,00
Perqindja ne kapital "34,00"
Kontributi ne para "34.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Holta Dulaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("33.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Holta Dulaku")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("100,00")
u be
("33,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Holta Dulaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("33,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-234295-03-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rrua "Don Bosko", kompleksi "Don Bosko", kulla 7, kati 2.;

TIRANE;
"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-235154-03-09
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet tip Ford Transit, me targe TR 2840 R.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet tip Ford Transit, me targe TR 2842 R.;
"

TIRANE;
TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/09/2009

Numri i ceshtjes: CN-288813-09-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet me targe TR 8054 S.;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-759571-04-12 (Shpallja I per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Njoftimi i kryerjes se shnderrimit te shoqerise "Tring TV"
SHPK në SH.A, që më datë: 02.12.2008.
Lista e Dokumenteve:
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit

25/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-759573-04-12 (Shpallja II per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Njoftimi i kryerjes se shnderrimit te shoqerise "Tring TV"
SHPK në SH.A, që më datë: 02.12.2008.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit

26/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-759575-04-12 (Miratimi i shnderrimit te shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te
aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera date: 02.12.2008, per
perfundimin e procesit te shnderrimit te shoqerise "Tring TV" SHPK ne SH.A. Depozitimi
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i vendimit dt.24.11.2008 te Asamblese se Pergjithshme te ortakeve. Depozitimi i
Procesverbalit te Asamblese se pergjithshme te ortakeve te shoqerise dt.24.11.2008.
Depozitimi i vendimit dt.25.11.2008 te Asamblese se Pergjithshme te ortakeve te
shoqerise. Depozitimi i Procesverbalit te Asamblese se pergjithshme te ortakeve te
shoqerise dt.25.11.2008. Depozitimi i Raportit te shnderrimit i administratorit te shoqerise
dt.25.11.2008. Depozitimi i Statutit te shoqerise aksionare me oferte private "Tring TV"
SH.A. dt.25.11.2008. Depozitimi i Vendimit Nr.1 dt.25.11.2008 i Keshillit Mbikqyres te
shoqerise.
Subject_Type_Code ishte
("Limited-Liability Company")
u be
("JointStock Company")
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"1.000.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"100.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"10.000,00"
Capital_Paid_Value ishte
""
u be
"250.000.000,00"
Objekti ishte
("Ndertimin e tregtimin e sistemeve te telekomunikacionit e
transmetimeve televizive te çdo lloj (tokesor,me kabllo ose satelit ,ne forme te koduar apo
te pakoduar).Tregtimin e aparaturave per sistemet e transmetimit e marrjes se valeve
televizive.Ndertim e shfrytezim mjetesh numerike e analoge tokesor e
satelitor.Prodhimin,transmetimin,ritransmetimin e shitjen ne menyre dixhitale e
produkteve dhe sherbimeve audio e video.Veprimtari radio televizive me shtrirjen ne
shkalle kombetare etj.")
u be
("Ndertimin dhe tregtimin e sistemeve te
telekomunikacionit dhe transmetimeve televizive te gdo lloji (tokesor, me kabllo ose
satelit, ne forme te koduar apo te pakoduar) me ane te zerit, figures, sinjaleve te
koduara, shkrimit te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike,
kabllove, perseritesve, sateliteve apo me çdo mjet tjeter.Tregtimin e aparaturave per
sistemet e transmetimit dhe marrjes se valeve televizive.Ndertimin dhe shfrytezimin e
rrjeteve numerike, per transmentimin analog tokesor ose satelitor te platformave me
destinacion per ofrimin e sherbimit te transmetimit per publikun.Prodhimin,
transmetimin, ritransmetimin dhe shitjen ne menyre dixhitale te produkteve dhe
sherbimeve audio e video.Ushtrimin e veprimtarise radio-televizive, e cila konsiston
ne krijimin e nje rrjeti radio-televiziv me shtrirje ne shkalle kombetare si nepermjet
mbulimit direkt te territorit te Republikes se Shqiperise ashtu edhe nepermjet
mbeshtetjes ne median rajonale me shperndarje nepermjet valeve si dhe via
kavo.Prodhimin, tregtimin dhe shperndarjen e programeve te ndryshme radiotelevizive si dhe i video-audio kasetave ne formate te ndryshme, profesionale ose jo,
bashkepunimin me rrjete televizive vendase dhe te huaja dhe perfaqesimin reciprok
te tyre si dhe aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe çdo
aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem per ushtrimin e veprimtarise radiotelevizive.Organizimin e aktiviteteve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike
dhe audiovizuale te çdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj.Organizimin e
spektakleve, shfaqjeve teatrale, sfilatave te modes, botimeve te ndryshme,
produksioneve, video dhe audio, perzgjedhjeve te vidioklipeve te ndryshme
nepermjet konkurseve, perzgjedhjeve te modeleve mbarekombetare,
shqipfolese.Pjesemarrjen ne aktivitete nderkombetare, qe lidhen me fushen e modes,
modeleve e miss-eve, qe shpallen vetem nga aktiviteti i kesaj shoqerie, me qellim
promovimin e vlerave te ndryshme te bukurise, kultures e historise shqiptare jashte
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vendit, duke u prezantuar ne keto te fundit, siç njihet vendi yne ne te tilla prezantime
mbi bazen e leksikologjise boterore.Prodhimin dhe shitjen e spektakleve televizive,
shfaqjeve teatrale, shfaqjeve, dokumentareve televiziv, reklamave si dhe
shperndarjen e tyre ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj.Prodhimin dhe
shperndarjen e filmave artistike te metrazhit te shkurter, te mesem dhe te gjate, te
filmave vizatimore, filmave publicitare dhe te programeve audio-vizuale te çdo lloji,
qe prodhohen ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj; Dublimin dhe subtitrimin e
filmave te huaj dhe te filmave shqiptare per vende te tjera.Prodhimin dhe tregtimin e
botimeve te ndryshme, fletepalosjeve, shtypshkrimeve, qe i pershtaten ketij objekti,
agjensive turistike, hotelerive, moteleve, fshatrave turistike, si dhe agjensive per
shitblerje, dhenie me qira te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, agjensive
komisionere, etj.Zhvillimin dhe ndermjetesimin e projekteve per aktivitete te
ndryshme te shoqerive me aktivitet artistik, muzikor, teatral, kinematografik dhe
audiovizual te çdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj.Sigurimin e projekteve
artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audio-vizuale dhe nenshkrimin e
kontratave afatgjata per realizimin e ketyre projekteve.Ndermjetesimin, nxjerrjen
dhe perpunimin e materialeve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe
audio-vizuale te te gjitha llojeve, veprimtari, sherbime, etj.Kontaktimin me persona
fizike dhe juridike, vendas ose te huaj, per gjetjen e tregjeve te blerjes dhe shitjes per
prodhimet artistike te te gjitha llojeve, te shoqerise dhe shoqerive te tjera. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Melina Dulaku")
Numri i aksioneve "33.000,00
Perqindja ne kapital "33,00"
Kontributi ne para "330.000.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Holta Dulaku")
Numri i aksioneve "33.000,00
Perqindja ne kapital "33,00"
Kontributi ne para "330.000.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Ridvana Dulaku")
Numri i aksioneve
"34.000,00
Perqindja ne kapital "34,00"
Kontributi ne para
"340.000.000,00
eshte larguar ortaku:
("Ridvana Dulaku")
eshte larguar ortaku:
("Melina Dulaku")
eshte larguar ortaku:
("Holta Dulaku")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arian Kraja")
Ne daten "25/11/2011"
eshte shtuar administratori:
("Ridvana Dulaku")
"25/11/2008"
Ne daten "25/11/2011"
eshte shtuar administratori:
("Artan Dulaku")
"25/11/2008"
Ne daten "25/11/2011"
eshte larguar administratori:
("Holta Dulaku")

Nga data "25/11/2008"
Nga data
Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Adrian Dulaku")
Nga data "25/11/2008"
Ne daten "25/11/2011"
eshte shtuar anetari:
("Holta Dulaku")
Nga data "25/11/2008"
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Ne daten "25/11/2011"
eshte shtuar anetari:
Ne daten "25/11/2011"

("Genci Dulaku")

Nga data "25/11/2008"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Tatjana Filto")
"25/11/2008"
Ne daten "25/11/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Esmeralda Balluku")
"25/11/2008"
Ne daten "25/11/2011"

Nga data
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Deklaratat e pranimit ose jo te shndërrimit, depozituara në selinë e shoqërisë nga
ortakët/aksionarët e veçantë
Akti i themelimit te shoqerise pas shnderrimit
Mandati bankar për shlyerjen e kontribuit ne para (nese ka kontribut ne para)
Procesverbali i miratimit te shndërrimit nga aksionaret e kategorive te veçanta
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne
natyre (nese kontributi eshte natyre)
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë
26/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-760913-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te
aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera date: 11.09.2009. Depozitimi i
Vendimit dt.02.09.2009 te Keshillit Mbikqyres te shoqerise. Depozitimi i procesverbalit te
Asamblese se pergjithshme te aksionareve dt.07.09.2009 per miratimin e vendimit
dt.02.09.2009 te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe miratimin e disa shtesave dhe
ndryshimeve ne statutin e shqoerise: Neni 19 "Kompetencat e administratoreve", pika 1,
paragrafi "Administratoret kane keto te drejta dhe detyrime", ndryshon fjalia 3, fjalia 4,
fjalia 23. Pas nenit 19 "Kompetencat e administratoreve" te statutit shtohet neni 19/1
(Neni 19/1 Ndarja e puneve dhe kompetencave ndermjet anetareve te Keshillit te
Administratoreve".
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Sotiraq Toshi")
Nga data
"02/09/2009"
Ne daten "02/09/2010"
eshte larguar administratori:
("Arian Kraja")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ridvana Dulaku")
,
Competence ishte
("Kopetencat sipas nenit 19 te statutit te shoqerise.")
u be
("Anetaret e keshillit te administratoreve Ridvana Dulaku me detyren e
kryetares dhe Artan Dulaku me detyren e anetarit do te perfaqesojne shoqerine dhe do te
ushtrojne te gjitha kompetencat e shoqerise me te drejtat dhe detyrimet e parashikuara
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nga neni 19 i statutit te shoqerise.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artan Dulaku")
,
Competence ishte
("Kopetencat sipas nenit 19 te statutit te shoqerise.")
u be
("Anetaret e keshillit te administratoreve Ridvana Dulaku me detyren e
kryetares dhe Artan Dulaku me detyren e anetarit do te perfaqesojne shoqerine dhe do te
ushtrojne te gjitha kompetencat e shoqerise me te drejtat dhe detyrimet e parashikuara
nga neni 19 i statutit te shoqerise.")
Lista e Dokumenteve:
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)
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
26/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-760947-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te
aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera date: 27.08.2010. Depozitimi i
Kerkeses se Administratoreve te shoqerise "Tring TV" sh.a. per hapjen e adresave
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Don Bosko, Kompleksi Don Bosko, Kulla 7, Kati Perdhe, Nr.7;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Don Bosko, Kompleksi Don Bosko, Kulla 7, Kati Perdhe, Nr.6;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Don Bosko, Kompleksi Don Bosko, Kulla 7, Kati Perdhe, Nr.5;
"
Lista e Dokumenteve:
Aplikim per garanci tjeter
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-827655-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 16.03.2012,per riemerimin e
Anetareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe te eksperteve kontabel te
shoqerise.Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres date 16.03.2012,per riemerimin e
Keshillit te Administrimit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotiraq Toshi")

,
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Nga Data ishte
("02/09/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("02/09/2010")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Nga Data ishte
("25/11/2008")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("25/11/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Nga Data ishte
("25/11/2008")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("25/11/2011")

u be
("16/03/2012")
("Sotiraq Toshi")
u be
("15/03/2015")
("Artan Dulaku")
u be
("16/03/2012")
("Artan Dulaku")
u be
("15/03/2015")
("Ridvana Dulaku")
u be
("16/03/2012")
("Ridvana Dulaku")
u be
("15/03/2015")

,
,
,
,
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Adrian Dulaku")
, Nga
Data ishte
("25/11/2008")
u be
("16/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Adrian Dulaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("25/11/2011")
u be
("15/03/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Holta Dulaku")
, Nga Data
ishte
("25/11/2008")
u be
("16/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Holta Dulaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("25/11/2011")
u be
("15/03/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Genci Dulaku")
, Nga Data
ishte
("25/11/2008")
u be
("16/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Genci Dulaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("25/11/2011")
u be
("15/03/2015")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Esmeralda Balluku")
, Nga Data ishte
("25/11/2008")
u be
("16/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Esmeralda Balluku")
, Kohëzgjatja ishte
("25/11/2011")
u be
("15/03/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Tatjana Filto")
Nga Data ishte
("25/11/2008")
u be
("16/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Tatjana Filto")
Kohëzgjatja ishte
("25/11/2011")
u be
("15/03/2015")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
23/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-567717-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
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,
,

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
26/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-649536-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Aksionarëve të
shoqërisë, datë 22.09.2014, ku është vendosur: Të miratojë disa shtesa dhe ndryshime në
statutin e shoqërisë, konkretisht të ndryshojë nenin 19, pika 1 në lidhje me kopetencat e
administratorëve të shoqërisë. Të shtojë nenin 19.1 në lidhje me kopetencat e Kryetarit të
Këshillit të administratorëve.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ridvana Dulaku")
,
Competence ishte
("Anetaret e keshillit te administratoreve Ridvana
Dulaku me detyren e kryetares dhe Artan Dulaku me detyren e anetarit do te
perfaqesojne shoqerine dhe do te ushtrojne te gjitha kompetencat e shoqerise me te
drejtat dhe detyrimet e parashikuara nga neni 19 i statutit te shoqerise.")
u be
(" Të kryejë me të drejtë nënshkrimi nga ana e njërit prej Administratorëve
individualisht, kryetarit Ridvana Dulaku ose anëtarit Artan Dulaku, të çdo operacioni
financiar dhe/ose tregtar (kontrata, operacione, cedimi, kredie, transferta bankare,
likujdime etj) aktive dhe pasive që kanë lidhje me operacione që hyjnë në objektin e
shoqerisë, duke marrë përsipër angazhime dhe përmbushje të formaliteteve të
nevojshme, duke përfshirë dorëzaninë, për shuma pa limit, për çdo operacion financiar
por gjithnjë në kufijtë e parashikuar nga ligji. Kryetarja e Këshillit të Administrimit,
Ridvana Dulaku, do të përfaqësojë shoqërinë dhe do të ushtrojnë të gjitha kompetencat e
shoqërise, me të drejta dhe detyrimet e parashikuara nga neni 19, i statutit te
Shoqerisë.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artan Dulaku")
,
Competence ishte
("Anetaret e keshillit te administratoreve Ridvana
Dulaku me detyren e kryetares dhe Artan Dulaku me detyren e anetarit do te
perfaqesojne shoqerine dhe do te ushtrojne te gjitha kompetencat e shoqerise me te
drejtat dhe detyrimet e parashikuara nga neni 19 i statutit te shoqerise.")
u be
("Të kryejë me të drejtë nënshkrimi nga ana e njërit prej Administratorëve
individualisht, kryetarit Ridvana Dulaku ose anëtarit Artan Dulaku, të çdo operacioni
financiar dhe/ose tregtar (kontrata, operacione, cedimi, kredie, transferta bankare,
likujdime etj) aktive dhe pasive që kanë lidhje me operacione që hyjnë në objektin e
shoqerisë, duke marrë përsipër angazhime dhe përmbushje të formaliteteve të
nevojshme, duke përfshirë dorëzaninë, për shuma pa limit, për çdo operacion financiar
por gjithnjë në kufijtë e parashikuar nga ligji.")
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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)
10/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-862285-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

04/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-907225-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit NVE.
Telefon 1 ishte
("")
u be
("044800008")
E-Mail ishte
("")
u be
("info@tring.tv")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

23/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-950554-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te keshillit mbikqyres date 18.03.2015
ku eshte vendosur riemerimin e anetareve te keshillit mbikqyres Z. Artan Dulaku,
Z.Ridvana Dulaku dhe Z.Sotiraq Toshi. Depozitimi i vendimit te asamblese se
aksionereve date 18.03.2015 ku eshte vendosur riemerimin e anetareve te keshillit
mbikqyres Z. Genci Dulaku, Znj. Holta Dulaku dhe Z. Adrian Dulaku.Emerimin e
ekspertit kontabel shoqerie “FILTO AUDITING” per nje periudhe tre cjecare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artan Dulaku")
Kohëzgjatja ishte
("15/03/2015")
u be
("15/03/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotiraq Toshi")
Kohëzgjatja ishte
("15/03/2015")
u be
("15/03/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ridvana Dulaku")
Kohëzgjatja ishte
("15/03/2015")
u be
("15/03/2018")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
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,
,
,

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Adrian Dulaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/03/2015")
u be
("15/03/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Genci Dulaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/03/2015")
u be
("15/03/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Holta Dulaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/03/2015")
u be
("15/03/2018")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
(""FILTO AUDITING"")
data "16/03/2015"
Ne daten "15/03/2018"

Nga

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
18/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-100659-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

14/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-151917-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2014.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-849177-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
03/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-862953-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
25.07.2016 ku eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Fabrika e Qelqit", zona kadastrale 8230, Pasuria Nr.2/63, Godina Qendrore,
Njesia Bashkiake nr.6;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Don Bosko, kompleksi Don Bosko, Kulla Nr.7, Kati 2;
"
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

02/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-912619-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilani viti 2009

31/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-011781-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DOREZIM BILANCI VITI 2008.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

14/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-065550-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 10.12.2016, ku eshte vendosur:
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Miratimi i transferimit te aksioneve te shoqerise. Depozitimi i Kontrates Nr. 1132 Rep.,
Nr. 551 Kol., date 10.12.2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Sotiraq Toshi")
Numri i aksioneve "80.000,00
Perqindja ne kapital "80,00"
Kontributi ne para "800.000.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Holta Dulaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("330.000.000,00")
u be
("60.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Holta Dulaku")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("33,00")
u be
("6,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Holta Dulaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("33.000,00")
u be
("6.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ridvana Dulaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("340.000.000,00")
u be
("80.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ridvana Dulaku")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("34,00")
u be
("8,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ridvana Dulaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("34.000,00")
u be
("8.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Melina Dulaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("330.000.000,00")
u be
("60.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Melina Dulaku")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("33,00")
u be
("6,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Melina Dulaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("33.000,00")
u be
("6.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
11/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-230728-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.593Prot., datë 03.04.2017, protokolluar
nga QKB me Nr.4873 Prot., date 04.04.2017 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studio
Pema”sh.p.k., drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros
konservative mbi aksionet e subjektit debitor Tring Tv sh.a., me NUIS(NIPT)K61931005K me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per
ekzekutimin e titullit ekzekutiv/fature tatimore shitje per 1-faturen tatimore nr.166, 2faturen tatimore nr.195, 3-faturen tatimore nr.351, 4-faturen tatimorenr.89, 5-faturen
tatimore nr.365 per te cilen eshte leshuar urdhri ekzekutimit nr.9291 date 29.12.2016 i
Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
Lista e Dokumenteve:
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Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
20/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-250651-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.602Prot., datë 05.04.2017, protokolluar
nga QKB me Nr.5014 Prot., date 06.04.2017 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studio
Pema”sh.p.k., drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Heqjen e mases se bllokimit te
dokumentacionit, aksioneve apo kuotave qe zoteron pala debitore Tring Tv sh.a me
NUIS(NIPT)- K61931005K.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

13/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-372378-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

18/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-428852-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
09.08.2017 ku eshte vendosur : Te miratoje emerimin e Studios se Auditimit “Filto
Auditing” sh.p.k, me NIPT – K81401002H, per vleresimin e zvogelimit te kapitalit.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

12/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-458587-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 07.09.2017, ku eshte vendosur:
Miratimi i raportit per zvogelimin e kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Raportit date
10.08.2017.
Vlera e Kapitalit ishte
"1.000.000.000,00"
u be
"250.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"10.000,00"
u be
"2.500,00"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ridvana Dulaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("80.000.000,00")
u be
("20.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Melina Dulaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("60.000.000,00")
u be
("15.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sotiraq Toshi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("800.000.000,00")
u be
("200.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Holta Dulaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("60.000.000,00")
u be
("15.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
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
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë

:13/01/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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