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

L61429018R
29/02/2016

3. Emri i Subjektit

MEDIA GROUP IN

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

17/02/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 17/02/2016
Tirane Kashar KASHAR Rruga "Dhaskal Tod'hri", Nr. 26,
Fshati Katund i Ri, Komuna Kashar
1.000,00

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
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

1,00
Aktivitet ne fushen e Radio-Televizionit duke perfshire
prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve
dhe informacionit te gdo lloji nepermjet zerit, imazhit,
sinjaleve te kodifikuara, te shkruarit per publikun nepermjet
valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve dhe
nepermjet gdo mjeti tjeter. Organizimi i eventeve, shfaqjeve
televizive dhe radiofonike, shfaqjeve argetuese, koncerteve
dhe eventeve te gdo lloji etj... dhe te gdo aktiviteti tjeter te
lejuar nga legjislacioni ne fuqi ne Republiken e Shqiperise.
Genc Shkodra
Nga: 17/02/2016

Deri: 17/02/2021

"MIESSECO" LTD
Para: 1.000,00

Natyre:

1,00
100,00

12.4 Komente (nëse ka)
1

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: MEDIA GROUP IN
Telefon: 0692076477

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-565919-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
05/10/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-961310-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date:08.09.2016 te shoqerise
"MIESSECO" LTD , ku eshte vendosur: Miratimi i blerjes te 30% te kuotave te ortakut
Z.Vasil Mero. Depozitimi i Kontrates se Shitjes ,date 29.09.2016 ndermjet pales shitese
Z.Vasil Mero dhe pales blerese shoqerise "MIESSECO" LTD.
Numri i Aksioneve ishte
"2,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"500,00"
u be
"1.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Vasil Mero")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
(""MIESSECO" LTD")
, Vlera e
Kontributit ishte
("700,00")
u be
("1.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
(""MIESSECO" LTD")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("70,00")
u be
("100,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

20/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-387984-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
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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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë: 02/02/2018

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

3

