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

L22205001K
05/10/2012

3. Emri i Subjektit

PUBLIKIME SHQIPTARE

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

02/10/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 02/10/2012
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga
Donika Kastrioti, Vila 9/1, Kati 1, mbrapa Kullave Binjake
100.000,00

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

6,00
Veprimtari te medias se shkruar te te gjitha llojeve, te medias
elektronike lokale, krijimi i gazetes dhe revistes se re te
pavarur kombetare. Veprimtari ne fushen e shtypshkrimeve e
publikimeve, media elektronike te te gjitha llojeve. Ne
fushen e turizmit, te klubeve, sherbimeve te udhetimeve te te
gjitha llojeve. Import eksport dhe shitje artikujsh dhe
mallrash te ndryshem.. Shoqëria mund te hapi agjenci dhe
përfaqësi me apo pa depozite. Shoqëria ne mënyrë jo
kryesore por okazionale, për te arritur objektivin e saj, mund
te kryeje çdo operacion industrial, tregtar dhe financiar, me
pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, duke përfshirë dhe
kërkesën për kredi dhe financim me ane te dhënies se
garancive reale te nevojshme; gjithashtu duke dhënë
dorëzani, kambiale, peng dhe garanci te ndryshme edhe ne
favor te personave te trete. Shoqëria merr përsipër për qëllim
investimenti të vazhdueshëm pjesëmarrjen ne mënyrë direkte
dhe indirekte ne shoqëri te tjera. Aktivitete publiciteti,
reklamash, marketingu në të gjitha format dhe në lidhje me
të gjitha fushat, shërbimet dhe produktet si dhe ofrimin e
shërbimeve të ndryshme në lidhje me të sipërpërmendurat
aktivitete te ndryshme sponsorizimi; ofrimin e shërbimeve të
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asistencës pas-shitjes për produktet e shitura nga Shoqëria.
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

Elis Sulaj
Nga: 10/10/2017

BesnikRama

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 10.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

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

Para: 40.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

Para: 35.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

35,00

Natyre:

KristianOsoja

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 2.500,00

15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

2,50

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

Natyre:

AlbanDabulla

14.1 Vlera e kapitalit

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

Natyre:

BesnikDabulla

13.1 Vlera e kapitalit

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

Deri: 10/10/2020

Natyre:

EntelaOsoja

16.1 Vlera e kapitalit

Para: 2.500,00

16.2 Numri i pjesëve

1,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

2,50

Natyre:
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- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Ortakët

AdrianThano

17.1 Vlera e kapitalit

Para: 10.000,00

17.2 Numri i pjesëve

1,00

17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: PUBLIKIME SHQIPTARE
Telefon: 0672078182

20. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-900171-10-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
24/10/2012

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-918474-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 23.10.2012, ku
eshte vendosur ndryshimi i emrit te shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("PUBLIKIME SHQIPETARE")
u be
("PUBLIKIME SHQIPTARE")
Emri Tregtar ishte
("PUBLIKIME SHQIPETARE")
u be
("PUBLIKIME SHQIPTARE")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

08/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-144249-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 08.07.2013 te ortakut te vetem, per
ndryshimin e selise se shoqerise.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Pjeter Bogdani, Pallati 13;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Bulevardi Zogu I, Pallatet e ish diplomateve, Shk. 1, Kati 6;
"

TIRANE;
TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
02/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-172003-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 20.08.2013, ku eshte vendosur
miratim i shitjes se 100% te kuotave te z.Elis Sulaj ne favor te Ardian Osoja, Besnik
Dabulla, Alban Dabulla dhe Adrian Thano. Depozitim i Marreveshje per shitjen dhe
blerjen e kuotave, date 20.08.2013.
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"4,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"25.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Alban Dabulla")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "45,00
Kontributi ne para "45.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Ardian Osoja")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "5,00
Kontributi ne para "5.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Adrian Thano")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "10,00
Kontributi ne para "10.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Besnik Dabulla")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "40,00
Kontributi ne para "40.000,00
eshte larguar ortaku:
("Elis Sulaj")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

10/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-504537-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kontratës datë 15.05.2014 me objekt: Dhënien
me qera te aktivitetit ekonomik, qiramarrës "Publikime Shqiptare" qiradhënës "Sport
Ekspres".
Lista e Dokumenteve:
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
02/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-535912-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit

20/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-880176-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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

24/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-956924-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

24/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-021760-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i deshmise se trashegimise ligjore Nr.2708 Rep.
Nr.781 Kol., date 29.09.2014, per leshimin e deshmise per te ndjerin Ardina Qosja duke
percaktuar si trashegimtare si dhe pjeset takuese ne trashegimi si me poshte: Entela Qosja
bashkeshortja, e cila trashegon 1/2 pjese te pasurise trashegimore dhe Kristian Osoja, i biri
i cili trashegon 1/2 pjese te pasurise trashegimore te trashegimlenesit Ardian Osoja.
Numri i Aksioneve ishte
"4,00"
u be
"5,00"
Vlera e Aksionit ishte
"25.000,00"
u be
"20.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
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eshte shtuar ortaku:
("Kristian Osoja")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "2,50
Kontributi ne para "2.500,00
eshte shtuar ortaku:
("Entela Osoja")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "2,50
Kontributi ne para "2.500,00
eshte larguar ortaku:
("Ardian Osoja")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-187107-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

10/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-197456-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.07.2015, ku eshte vendosur,
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Liman Kaba, Nr.6 (perballe fushave te kompleksit
Dinamo);
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Pjeter Bogdani, Pallati 13;
"
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

08/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-537709-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 03.02.2016, ku eshte vendosur,
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
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eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Diga e Liqenit, Vila ne zonen kadastrale 8270, Nr.
pasurie 8/193, Kati 2;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.5, Rruga Liman Kaba, Nr.6 (perballe fushave te kompleksit Dinamo);
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
31/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-622178-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
24.02.2016 ku eshte vendosur: Miratimi i shitjes se 10% te kuotave te kapitalit nga
Z.Alban Dabulla ne favor te Z.Besnik Rama. Depozitimi i mareveshjes per shitjes e
kuotave, date 03.03.2016.
Numri i Aksioneve ishte
"5,00"
u be
"6,00"
Vlera e Aksionit ishte
"20.000,00"
u be
"16.666,67"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Besnik Rama")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "10,00
Kontributi ne para "10.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alban Dabulla")
, Vlera e Kontributit
ishte
("45.000,00")
u be
("35.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alban Dabulla")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("45,00")
u be
("35,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

09/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-063611-12-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i passqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
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Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël
01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-411242-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

12/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-511535-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
10.10.2017 per riemerimin e administratorit z. Elis Sulaj per nje afat 3 vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Elis Sulaj")
, Nga
Data ishte
("02/10/2012")
u be
("10/10/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Elis Sulaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("02/10/2017")
u be
("10/10/2020")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-544839-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.11.2017, ku eshte vendosur,
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Donika Kastrioti, Vila 9/1, Kati 1, mbrapa Kullave
Binjake;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr. 5, Rruga Diga e Liqenit, Vila ne zonen kadastrale 8270, Nr. pasurie 8/193,
Kati 2;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)

Datë: 14/12/2017

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