EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L62121006Q
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
21/09/2016
3. Emri i Subjektit

ADTN

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

13/09/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 13/09/2016

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Kashar KASHAR Rruga Pavaresia, Nr.39

8. Kapitali

3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

3500000.0000

10. Numri i aksioneve:

1,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

3.500.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Ndertim,tregetim,
te
sistemeve
dhe
rrjeteve
te
telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video.
Ndertimi dhe tregtimi i sistemeve te telekornunikacionit dhe
transmetimeve televizive. Tregtimi i aparaturave per sistemet e
transmetimit dhe marrjes se valeve televizive. Prodhimi
transmetimi dhe shitja ne menyre dixhitale e produkteve dhe
sherbimeve audio e video. Prodhim filma artistike qe cdo lloji dhe
cdo metrazhi, organizim i aktiviteteve kinematografike, artistike
dhe audiovizuaie te cdo lloji, dokumentare, show televiziv,
emisione, spektakle, videoklipe dhe cdo lloj forme tjeter prodhimi
audio apo audiovizive te njohur apo qe do te ekzistoje ne te
ardhmen, si dhe distribucioni dhe shperndarja e tyre ne cdo forme
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13. Sistemi i administrimit

ne Shqiperi dhe jashte saj. Transmetim televiziv si platformen
numerike me dhe pagese.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Andi Cenko

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
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

Nga : 12/09/2017

Deri : 12/09/2020

Dritan Shakohoxha
Anetar
Nga : 20/11/2017

Deri : 20/11/2020

Jo
Jo

Agim Poçari
Kryetar
Nga : 20/11/2017

Deri : 20/11/2020

Jo
Jo

Arjan Shkëmbi
Anetar
Nga : 20/11/2017

Deri : 20/11/2020

Jo
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
MAZARS
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
Nga : 13/09/2016
26. Aksionarët
DIGIT-ALB

Deri :
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Me te drejte vote
Pa te drejte vote

26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 1.0000
:

100,00

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ADTN
E-Mail: www.adtn.al info@adtn.tv
Telefon: 0694050551

29. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i themelimit
Dokumenti i vertetuar qe permban specimenet e administratoreve
Kopje e dokumentit te vlefshem te identifikimit te administratoreve
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese
kontributi eshte natyre)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-937055-09-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
22/09/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-476148-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 12.09.2017, ku eshte vendosur:
Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Andi Cenko")
, Nga
Data ishte
("13/09/2016")
u be
("12/09/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Andi Cenko")
,
Kohëzgjatja ishte
("13/09/2017")
u be
("12/09/2020")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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23/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-569496-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 20.11.2017
ku eshte vendosur : Riemerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres Dritan Shakohoxha,
Agim Poçari dhe Arjan Shkëmbi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Arjan Shkëmbi")
, Nga
Data ishte
("13/09/2016")
u be
("20/11/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Arjan Shkëmbi")
,
Kohëzgjatja ishte
("13/09/2017")
u be
("20/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Arjan Shkëmbi")
, Koment
ishte
("")
u be
("Anetar")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Dritan Shakohoxha")
,
Nga Data ishte
("13/09/2016")
u be
("20/11/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Dritan Shakohoxha")
,
Kohëzgjatja ishte
("13/09/2017")
u be
("20/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Dritan Shakohoxha")
,
Koment ishte
("")
u be
("Anetar")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Agim Poçari")
, Nga Data
ishte
("13/09/2016")
u be
("20/11/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Agim Poçari")
,
Kohëzgjatja ishte
("13/09/2017")
u be
("20/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Agim Poçari")
, Koment
ishte
("")
u be
("Kryetar")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-574760-11-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Mandati i Pageses
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)
4

Datë

:28/12/2017
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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