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

L51610033Q
10/04/2015

3. Emri i Subjektit

HYSENBELLIU GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

07/04/2015

6. Kohëzgjatja

Nga: 07/04/2015
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Rruga
Panorama, Kulla e Biznesit, Kodi Postar 1016
100.000,00

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

1,00
Komisioneri dhe veprimtari konsulence per shoqeri te huaja
dhe vendase. Prodhim dhe tregtim, brenda dhe jashte vendit,
te birres, veres, ujit te pijshem, lengjeve te ndryshme jo
alkoolike, pijeve alkoolike etj; Distribucion te artikujve te
ndryshem ushqimor dhe pijeve alkoolike dhe joalkoolike apo
lengjeve te ndryshme. Import eksport te mallrave te
ndryshme ushqimore, industrial, bujqesore, mjeksore si dhe
tregtimi I tyre me shumice dhe pakice brenda dhe jashte
vendimt, tregtimi dhe/apo perpunimi i dridhrave, frutave,
perimeve, prodhimi dhe tregtimi i duhanit-cigareve,
perpunimi i lekurave, tekstileve, konfeksioneve, artikujve
mekanik, elektrik, elektronik, telefonike, etj. Veprimtari te
plote ne fushen e ndertimit (ndertim objektesh dhe
kompleksesh banimi+sherbime, import-eksport materialesh
ndertimi, hidrosanitare, leter etj.) Prodhime dhe tregtime
industrial. Veprimtari sherbimesh (bar, restorant, hoteleri).
Aktivitet ne fushen e mediave elektronike dhe te shkruar,
publikimete ndryshme, prodhim dhe publikim reklamash,
tregtim pajisjesh te fushes se medias. Shit-blerje pasurish te
luajtshe dhe te paluajtshme dhe aktivitete te tjera financiare
si qeradhenie, dorezani si dhe aktivitete te tjera ne funksion
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apo te nevojshme per kete qellim. Aktivitet ne fushen e
arsimit privat parauniversitar dhe universitar si dhe
veprimtari te tjera te nevojshme apo
dobishme per
permbushjen e ketij qellimi. Perveç veprimtarive te
parashikuara me lart, ne veprimtarine e shoqerise do te hyje
çdo veprimtari qe do te konsiderohet nga Asambleja e
Ortakeve/Ortaku i Vetem si e nevojshme dhe e pershtatshme
per arritjen e objektit te shoqerise dhe qe nuk vjen ne
kundershtim me Ligjin shqiptar.
Folitjana Puravelli

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 07/04/2015

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Deri: 07/04/2018

IrfanHysenbelliu

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- 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: HYSENBELLIU GROUP
E-Mail: office@ihb-group.com.al
Telefon: +355 4 2273640

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-993268-04-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
26/07/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-841843-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
18/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-987779-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.10.2016 per ndryshimin e
adreses kryesore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, Kulla e Biznesit, Kodi Postar 1016;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.5, Rruga Vaso Pasha, nr.8, zyra 1, kati 2;
"
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

25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-397094-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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)

Datë: 10/02/2018

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