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

L61429034A
29/02/2016

3. Emri i Subjektit

AB OVO

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

20/02/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 20/02/2016
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga
"Bilal Golemi", Vila Nr. 22, Kati perdhe
100.000,00

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

3,00
Ndertim objektesh me karakter civil, industrial, prodhimi i
materialeve te ndertimit, tregtimi i mallrave te ndryshme
industriale, si: paisje hidrosanitare, elektroshtepiake,
materiale dhe prodhime druri etj. Mallra te ndryshme
ushqimore, karburante, sherbime turistike, investime te
ndryshme ne keto sektore si dhe gjithshka tjeter qe shoqeria
e sheh te nevojshme ne kuadrin e interesave te saj
ekonomike; Tregtim te materialeve te ndryshme, speciale
ndertimi, bujqesore, ushqimore, industriale, dhe ndertim te
veprave civile, industriale, duke perfshire veprimtari
turistike, parapergatitje, realizim, mirembajtje e administrim
duke perfshire dhe aktivitetin e asistences te instalimeve,
pajisjeve dhe aparaturave; Aktivitete keto qe do te kryhen me
burime financiare te veta, apo me pjesemarrjen e te treteve.
Ofrim sherbimesh projektimi per instalime-montime
industriale e civile, asistence teknike per keto aktivitete,
kolaudim, dhe montimin e pajisjeve me certifikaten e cilesise
dhe te sigurimit te instalimit. Ofrim sherbimesh, asistence
teknike dhe menaxhimi organizativ dhe tregtar te
ndermarrjeve qe veprojne ne sektoret e mesiperm.
Veprimtari ne fushen e ndertimit te objekteve civile1

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

industriale-turistike-bujqesore, rikonstruksione dhe ndertim
banesa me skelet te lartesive dhe kateve te ndryshme (pa
asnje kufizim). Ndertim rruge, ura dhe vepra arti, ndertim
ujesjelles-kanalizime, kanale impiante vaditje-kullimi.
Sipermarrje per shembjen, prishjen, cmontimin dhe trajtimin
e te gjithe elementeve metalike te nje konstruksionl ne beton
arme, te cdo lloj ndertese si dhe te cdo lloj materiali te cdo
ndertimit detar apo tokesor apo te cdo lloji qofshin ato. Cdo
lloj sherbimi ne pastrim, mbushje me dhe, pergatitje
terrenesh, hapje tokash te reja, sherbime pyjore, sherbime ne
gurore, sondime, shpime, sherbime hidraulike, etj. Pastrim
trualli nga mbeturinat publike, industriale dhe kimike,
pastrim dhe perpunim te ujrave te zeza, pastrim dhe
perpunim te ujrave industrial, pastrim dhe mirembajtje te
ujrave te pijshem. Pastrim objektesh, institucionesh private
apo shteterore drejtpersedrejt ose me nenkontraktim. Shitje,
blerje ose marrje me qira titujsh dhe materialesh. Dhe ne
pergjithesi cdo veprim me natyre juridike dhe financiare,
industriale, publike ose tregtare, prona te paluajtshme ose te
luajtshme, te gjitha keto te cilat lidhen me objektin e
shoqerise ose me te tjera te cilat jane te ngjashme ose te
peraferta dhe ndihmojne direkt ose indirekt ne objektin e
shoqerise, ne shtrirjen dhe zhvillimin e saj.
Olsi Agallijaj
Nga: 20/02/2016

AlbanDabulla

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 40.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

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

Deri: 20/02/2021

Natyre:

OlsiAgallijaj

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 40.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

Natyre:

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

DritanRama

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 20.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

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: AB OVO
Telefon: 0688032047

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-565901-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
01/06/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-705085-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 17.05.2016, ku eshte vendosur:
Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Ndertim objektesh me karakter civil, industrial, prodhimi i
materialeve te ndertimit, import-eksport i mallrave te ndryshme industriale, si: paisje
hidrosanitare, elektroshtepiake, materiale dhe prodhime druri etj, mallra te ndryshme
ushqimore, karburante, sherbime turistike, investime te ndryshme ne keto sektore si dhe
gjithshka tjeter qe shoqeria e sheh te nevojshme ne kuadrin e interesave te saj ekonomike;
"IMPORT-EXPORT" dhe Tregtim te Materialeve te ndryshme, speciale ndertimi,
Bujqesore, Ushqimore, Industriale, dhe Ndertim te veprave Civile, Industriale, duke
perfshire veprimtari Turistike, Parapergatitje, realizim, mirembajtje e administrim duke
perfshire dhe Aktivitetin e Asistences te Instalimeve, Pajisjeve dhe Aparaturave; Aktivitete
keto qe do te kryhen me burime financiare te veta, apo me pjesemanjen e te treteve; Ofrim
Sherbimesh Projektimi per Instalime-Montime industriale e civile, Asistence Teknike per
keto Aktivitete, Kolaudim, dergesa doganore dhe te llojeve te tjera dhe Montimin e
pajisjeve me certifikaten e cilesise dhe te sigurimit te instalimit; Fumizimin e materialeve
per Instalimet Industriale brenda Territorit te Shqiperise dhe jashte Shtetit; Ofrim
Sherbimesh, Asistence Teknike dhe Menaxhimi organizativ dhe tregtar te Ndermarrjeve qe
veprojne ne sektoret e mesiperm; Veprimtari ne fushen e ndertimit te objekteve civileindustriale-turistike-bujqesore, rikonstruksione dhe ndertim banesa me skelet te lartesive
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dhe kateve te ndryshme (pa asnje kufizim); Ndertim rruge, ura dhe vepra arti, Ndertim
ujesjelles-kanalizime, Kanale impiante vaditje-kullimi; Sipermarrje per shembjen,
prishjen, cmontimin dhe trajtimin e te gjithe elementeve metalike te nje konstruksionl ne
beton arme, te cdo lloj ndertese si dhe te cdo lloj materiali te cdo ndertimit detar apo
tokesor apo te cdo lloji qofshin ato; Cdo lloj sherbimi ne pastrim, mbushje me dhe,
pergatitje terrenesh, hapje tokash te reja, sherbime pyjore, sherbime ne gurore, sondime,
shpime, sherbime hidraulike, etj; Pastrim trualli nga mbeturinat publike, industriale dhe
kimike, pastrim dhe perpunim te ujrave te zeza, pastrim dhe perpunim te ujrave industrial,
pastrim dhe mirembajtje te ujrave te pijshem; Pastrim objekteseh, institucionesh private
apo shteterore drejtpersedrejt ose me nenkontraktim; Shitje, blerje ose marrje me qira
titujsh dhe materialesh; Dhe ne pergjithesi cdo veprim me natyre juridike dhe financiare,
industriale, publike ose tregtare, prona te paluajtshme ose te luajtshme, te gjitha keto te
cilat lidhen me objektin e shoqerise ose me te tjera te cilat jane te ngjashme ose te
peraferta dhe ndihmojne dirket ose indirect ne objektin e shoqerise, ne shtrirjen dhe
zhvillimin e saj. Per te realizuar aktivitetin dhe arritjen e qellimit te saj, shoqeria mund te
kryeje edhe aktivitete te tjera: Cdo lloj vperimi tregtar, industrial dhe financiar; mobilar e
jo mobiliar, duke perfshire ndertimin, shitjen dhe menaxhimin e ndertesave qe kane te
bejne me qellimin e shoqerise. Si objekt te veprimtarise se saj shoqeria do te kete edhe
kryerjen e cdo operaeioni ekonomik dhe juridik te lejuar nga legjislacioni shqiptar, ne
perputhje me objektin e veprimtarise se saj dhe qe kane rendesi per te ardhmen e
shoqerise. ")
u be
("Ndertim objektesh me karakter civil, industrial,
prodhimi i materialeve te ndertimit, tregtimi i mallrave te ndryshme industriale, si:
paisje hidrosanitare, elektroshtepiake, materiale dhe prodhime druri etj. Mallra te
ndryshme ushqimore, karburante, sherbime turistike, investime te ndryshme ne keto
sektore si dhe gjithshka tjeter qe shoqeria e sheh te nevojshme ne kuadrin e
interesave te saj ekonomike; Tregtim te materialeve te ndryshme, speciale ndertimi,
bujqesore, ushqimore, industriale, dhe ndertim te veprave civile, industriale, duke
perfshire veprimtari turistike, parapergatitje, realizim, mirembajtje e administrim
duke perfshire dhe aktivitetin e asistences te instalimeve, pajisjeve dhe aparaturave;
Aktivitete keto qe do te kryhen me burime financiare te veta, apo me pjesemarrjen e
te treteve. Ofrim sherbimesh projektimi per instalime-montime industriale e civile,
asistence teknike per keto aktivitete, kolaudim, dhe montimin e pajisjeve me
certifikaten e cilesise dhe te sigurimit te instalimit. Ofrim sherbimesh, asistence
teknike dhe menaxhimi organizativ dhe tregtar te ndermarrjeve qe veprojne ne
sektoret e mesiperm. Veprimtari ne fushen e ndertimit te objekteve civile-industrialeturistike-bujqesore, rikonstruksione dhe ndertim banesa me skelet te lartesive dhe
kateve te ndryshme (pa asnje kufizim). Ndertim rruge, ura dhe vepra arti, ndertim
ujesjelles-kanalizime, kanale impiante vaditje-kullimi. Sipermarrje per shembjen,
prishjen, cmontimin dhe trajtimin e te gjithe elementeve metalike te nje
konstruksionl ne beton arme, te cdo lloj ndertese si dhe te cdo lloj materiali te cdo
ndertimit detar apo tokesor apo te cdo lloji qofshin ato. Cdo lloj sherbimi ne pastrim,
mbushje me dhe, pergatitje terrenesh, hapje tokash te reja, sherbime pyjore,
sherbime ne gurore, sondime, shpime, sherbime hidraulike, etj. Pastrim trualli nga
mbeturinat publike, industriale dhe kimike, pastrim dhe perpunim te ujrave te zeza,
pastrim dhe perpunim te ujrave industrial, pastrim dhe mirembajtje te ujrave te
pijshem. Pastrim objektesh, institucionesh private apo shteterore drejtpersedrejt ose
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me nenkontraktim. Shitje, blerje ose marrje me qira titujsh dhe materialesh. Dhe ne
pergjithesi cdo veprim me natyre juridike dhe financiare, industriale, publike ose
tregtare, prona te paluajtshme ose te luajtshme, te gjitha keto te cilat lidhen me
objektin e shoqerise ose me te tjera te cilat jane te ngjashme ose te peraferta dhe
ndihmojne direkt ose indirekt ne objektin e shoqerise, ne shtrirjen dhe zhvillimin e
saj.")
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
17/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-425538-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kontrates se Shitjes se 20 % te kuotave, date
08.08.2017, te zoteruara nga ortaku Elton Gjishti ne favor te Olsi Agallijaj.
Numri i Aksioneve ishte
"4,00"
u be
"3,00"
Vlera e Aksionit ishte
"25.000,00"
u be
"33.333,33"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Elton Gjishti")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olsi Agallijaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("20.000,00")
u be
("40.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olsi Agallijaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("20,00")
u be
("40,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

Datë: 22/01/2018

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