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

L21327002O
27/01/2012

3. Emri i Subjektit

CLUB PRODUCTION

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

26/01/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 26/01/2012
Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Deshmoret e Kombit,
Rogner Europapark
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
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

100,00
Produksion,prodhim materiale te ndryshme te radio
televizive.Sherbimet e reklames.Prodhimi i posterave dhe
botime te tjera,shitje sherbimesh te ndryshme qe lidhen me
objektin e shoqerise,prodhim dhe shumefishimi i
kasetave,kompakt disqeve apo formave te tjera te
permbajtjes audiovizive,shperndarja,marketingu distribuimi i
tyre dhe aktivitete te tjera qe lidhen me si me siper si dhe
organizimi dhe realizimi me bashkepunime me persona te
tjere i spektakleve,varieteve televizive.etj.
Flutura Bylykbashi
Nga: 26/07/2017

Deri: 26/07/2022

FluturaBylykbashi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

1

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: CLUB PRODUCTION
E-Mail: flu@clubfm.al
Telefon: 0682041247

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Regjistrimi Fillestar: CN-663643-01-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
10/02/2012

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-679846-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i statutit.
Objekti ishte
("Produksion,prodhim materiale te ndryshme te radios dhe
televizionit.")
u be
("Produksion,prodhim materiale te ndryshme te radio
televizive.Sherbimet e reklames.Prodhimi i posterave dhe botime te tjera,shitje
sherbimesh te ndryshme qe lidhen me objektin e shoqerise,prodhim dhe
shumefishimi i kasetave,kompakt disqeve apo formave te tjera te permbajtjes
audiovizive,shperndarja,marketingu distribuimi i tyre dhe aktivitete te tjera qe
lidhen me si me siper si dhe organizimi dhe realizimi me bashkepunime me persona
te tjere i spektakleve,varieteve televizive.etj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Bulevardi Deshmoret e Kombit, Rogner Europapark;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Bulevardi Deshmoret e Kombit, Hotel Rogner, Kati 1;
"

TIRANE;
TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
18/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-941703-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesimi i kodit ekonomit (NVE).Deklarimi I adreses
elektronike.
E-Mail ishte
("")
u be
("flu@clubfm.al")

2

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-412331-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 26.07.2017, ku eshte vendosur:
Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Flutura Bylykbashi")
, Nga Data ishte
("26/01/2012")
u be
("26/07/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Flutura Bylykbashi")
, Kohëzgjatja ishte
("26/01/2017")
u be
("26/07/2022")
Lista e Dokumenteve:
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: 08/02/2018

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