EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L41607046I
07/04/2014

3. Emri i Subjektit

4B Communications

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

01/04/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 01/04/2014
Tirane Tirane TIRANE Rruga Niko Pushkin, Tre Kullat,
Kulla e dyte, Kati i dyte, perballe liqenit artificial
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

1.000,00
Organizim, pregatitje dhe promovim ngjarjesh si
manifestime, panaire, kongrese, konferenca dhe spektakel;
publikime te karakterit promocional te cdo lloj; kataloge e
broshura, produkte multimediale perfshire faqe web dhe app;
marketing online ; mirembajtje faqe social-network ;
software (programe) te bazuara ne web ; administrim
database (baze te dhenash); administrim te dhenash; software
(programe) per administrimin e burimeve njerezore, per
administrim financiar; prodhim e shitje reklame (radio,
televizion, gazeta, rrugore etj.) ; projektim e realizim
audioviziv; sherbimi i transmetimi dhe transferimi i te
dhenave numerike audio, video, data; regjistrimi dhe
prodhim audiviziv; projekte grafike, krijim e administrim
markash; projektim e realizim fushatash komunikimi dhe
promocioni per institucionet publike dhe private, vecanerisht
mbi vlerat kulturore, te teritorit dhe ambientit, fushata
sensibilizimi mbi temat sociale vecanerisht ne fushen e
shendetsise, bujqesie, mbrojtjen e minoriteteve dhe te
drejtave te njeriut; formim profesional; import dhe eksport.
Aurora Shkoza
Nga: 25/07/2016

Deri: 25/07/2019
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

DorianHaxhillazi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 59.000,00

12.2 Numri i pjesëve

590,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

59,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

AvisAndoni

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 10.000,00

13.2 Numri i pjesëve

100,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët

Natyre:

BledarBarçi

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 16.000,00

14.2 Numri i pjesëve

160,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

16,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Natyre:

Natyre:

SPAZIO EVENTI
Para: 15.000,00

Natyre:

150,00
15,00

15.4 Komente (nëse ka)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
17. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: For B Communications
Telefon: 0696088845 0698770836

18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
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Regjistrimi Fillestar: CN-418680-04-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
08/05/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-038533-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 04.05.2015 per ndryshimin e
adreses kryesore. Saktesim i kodit ekonomik (NVE).
Telefon ishte
("")
u be
("0696088845")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr.5, Rruga Sami Frasheri, Godina 10, kati 3 dhe 4, Ap 15.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
e Kavajes, pallati Condor, shk.20, hyrja 15;
"
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

30/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-123439-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
24.06.2015 ku eshte vendosur: Miratimi i shitjes se 42% te kuotave te kapitalit nga
Znj.Lindita Dode ne favor te Z.Francesco Milella. Depozitimi i kontrates se shitjes
Nr.2235 Rep., Nr.352 Kol., date 26.06.2015.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Lindita Dode")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Francesco Milella")
, Vlera e
Kontributit ishte
("18.000,00")
u be
("59.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Francesco Milella")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("18,00")
u be
("59,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Francesco Milella")
, Numri i aksioneve
ishte
("180,00")
u be
("590,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-176108-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2014
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

23/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-765177-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date:21.06.2016 ku eshte vendosur: 1Miratimi i Dhurimit te 59% te kuotave te ortakut Z.Francesco Milella. 2- Miratimi i
largimit te Z.Francesco Milella dhe emerimin e Znj. Eneida Alushani si administrator i
shoqerise. Depozitimi i Kontrates se Dhurimit Nr.1602 Rep. Nr.435 Kol. date 21.06.2016
ndermjet dhuruese Z. Francesco Milella dhe pales pranuese Z.Dorian Haxhillazi .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Dorian Haxhillazi")
Numri i aksioneve "590,00
Perqindja ne kapital "59,00
Kontributi ne para "59.000,00
eshte larguar ortaku:
("Francesco Milella")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eneida Alushani")
"21/06/2016
Ne daten "21/06/2017
eshte larguar administratori:
("Francesco Milella")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
22/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-836049-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 11.07.2016, ku eshte vendosur:
Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 2, rruga Themistokli Germenji, kati 3, ap 14;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
bashkiake nr.5, Rruga Sami Frasheri, Godina 10, kati 3 dhe 4, Ap 15.;
"
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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
29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-845660-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Asamblese dt. 25.07.2016 per
ndryshimin e Administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Aurora Shkoza")
"25/07/2016
Ne daten "25/07/2019
eshte larguar administratori:
("Eneida Alushani")

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)
30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-855920-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE PER VITIN
2015.
Lista e Dokumenteve:
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 ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

16/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-158712-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 03.02.2017, ku vendosi
: Ndryshimin e emrit te subjektit dhe emrit tregtar.
Emri i subjektit ishte
("SPAZIO EVENTI ALBANIA")
u be
("4B
Communications")
Emri Tregtar ishte
("SPAZIO EVENTI ALBANIA")
u be
(" For B
Communications")
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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)
31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-408204-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

16/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-560691-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 14.11.2017 per ndryshim adrese
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Niko Pushkin, Tre Kullat, Kulla e dyte, Kati i dyte, perballe liqenit artificial;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
bashkiake nr 2, rruga Themistokli Germenji, kati 3, ap 14;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 16/01/2018

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