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

K91404015I
04/02/2009

3. Emri i Subjektit

Arch Investor

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

26/01/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 26/01/2009
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail
Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019
1.000.000,00

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

1.000,00
Pjesemarrja, ndjekja, kontrolli i pjesemarrjeve ne pronesine e
shoqerive te tjera, ku gezon te drejten e pronesise.Çdo
veprimtari tjeter e lejuar me ligj, qe ka lidhje direkte ose
indirekte me objektin social si edhe me objekt te ngjashme
apo te lidhura me te.
Niko Leka
Nga: 28/05/2014

EdmondLeka

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 425.000,00

12.2 Numri i pjesëve

425,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

42,50

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

Deri: 19/05/2022

Natyre:

VaruzhanPiranjani
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13.1 Vlera e kapitalit

Para: 150.000,00

13.2 Numri i pjesëve

150,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

15,00

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

Natyre:

NikoLeka

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 425.000,00

14.2 Numri i pjesëve

425,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

42,50

Natyre:

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

Emri Tregtar: Arch Investor
Telefon: 042250653

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-213239-02-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/12/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-480958-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Edmond Leka")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Niko Leka")
("425.000,00")
u be
("850.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Niko Leka")
("42,50")
u be
("85,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Niko Leka")
("425,00")
u be
("850,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
2

Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
05/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-949235-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 22.11.2012 te asamblese se
ortakeve, ku eshte vendosur shperndarje dividenti, nga zeri Fond per Investime i shoqerise
"ARCH INVESTOR" sh.p.k shumen prej 2.800.000 Lek.
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

24/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-992625-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te asamblese se ortakeve, date
26.12.2012, per deklarimin si shprendarje dividenti nga zeri “fond per investime”, ne
Shumen 2.500.000 Leke.
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

09/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-502859-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date
28.05.2014, ku eshte vendosur riemerimi i z.Niko Leka si administrator i shoqerise per nje
periudhe tre vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Niko Leka")
, Nga
Data ishte
("26/01/2009")
u be
("28/05/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Niko Leka")
,
Kohëzgjatja ishte
("26/01/2014")
u be
("28/05/2017")
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)
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25/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-525156-06-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

18/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-762971-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
18.12.2014 ku eshte vendosur: Shperndarja e dividentit nga zeri fond per investime te
shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

05/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-780879-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-896264-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimi, date 26.02.2015 per ndryshim adrese
kryesore. Saktesim i kodit ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.9, Bulevardi "Zogu I", Pallati "EDICOM" Nr.1, Kati 11, Zyra
Nr.02;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Zogu i pare, Pallati 12 katesh, perballe Stacionit te Trenit;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-117812-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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 rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

10/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-144621-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

23/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-765757-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

19/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-827198-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
05/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-916665-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

25/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-001855-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 21.10.2016, ku është vendosur: Shitja e 42.5% të kuotave që zotëron në shoqëri ortaku
Niko Leka në favor të Z.Edmond Leka. Depozitimi i Kontratës së shitjes së kuotave, datë
21.10.2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Edmond Leka")
Numri i aksioneve "425,00
Perqindja ne kapital "42,50
Kontributi ne para "425.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Niko Leka")
, Vlera e Kontributit ishte
("850.000,00")
u be
("425.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Niko Leka")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("85,00")
u be
("42,50")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Niko Leka")
, Numri i aksioneve ishte
("850,00")
u be
("425,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

01/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-054773-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 30.11.2016, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr.9, Bulevardi "Zogu I", Pallati "EDICOM" Nr.1, Kati 11, Zyra Nr.02;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
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Vendim i asamblese se pergjithshme
29/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-294735-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 19.05.2017 per riemerimin e
administratorit Niko Leka.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Niko Leka")
,
Kohëzgjatja ishte
("28/05/2017")
u be
("19/05/2022")
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)

10/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-365466-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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

Datë: 14/02/2018

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