EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L21829002Q
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
29/06/2012
3. Emri i Subjektit

EVEREST OIL

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

15/06/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 15/06/2012

Deri: 15/06/2062

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga
Sami Frasheri, Pallati Titan Nr. 16, Kati 7, Ap. 23, perballe
Drejtorisë së Policisë

8. Kapitali

21.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

21000000.0000

10. Numri i aksioneve:

2.100,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

10.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori

13. Sistemi i administrimit

Import-eksport dhe shitje me shumice te hidrokarbureve dhe
nenprodukteve te tyre si per shembull por pa u kufizuar ne
nafte,benzine,vajra
lubrifikante,solar.Te
gjitha
veprimet
tregtare,financiare,imobiliare dhe garantuese te konsideruara te
nevojshme ose te dobishme per permbushjen e objektit.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Gjergj Bojaxhi

12. Objekti i aktivitetit:

1

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Nga : 16/06/2015

Deri : 16/06/2018

Emilio Schonfeld
Anetar
Nga : 15/06/2015

Deri : 15/06/2018

Po
Jo

Krenar Loloçi
Anetar
Nga : 15/06/2015

Deri : 15/06/2018

Po
Jo

Gjergj Bojaxhi
Anetar
Nga : 15/06/2015

Deri : 15/06/2018

Po
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
DELOITTE AUDIT ALBANIA
25.1 Afati i emërimit
Nga : 19/12/2014
Deri : 31/12/2016
26. Eksperti/ët
për
vlerësimin
e DELOITTE AUDIT ALBANIA
kontributit në natyrë (nëse ka)
Nga : 27/06/2017
Deri :
26.1 Afati i emërimit
27. Aksionarët
Oltion Spiro
27.1 Numri i Aksioneve

Me te drejte vote : 201.0000
Pa te drejte vote :
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27.2 Përqindja e pjesëmarrjes
28. Aksionarët
28.1 Numri i Aksioneve

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes
29. Aksionarët
29.1 Numri i Aksioneve

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes
30. Aksionarët
30.1 Numri i Aksioneve

30.2 Përqindja e pjesëmarrjes
31. Aksionarët
31.1 Numri i Aksioneve

31.2 Përqindja e pjesëmarrjes
32. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

9,57
Gjergj Bojaxhi
Me te drejte vote : 210.0000
Pa te drejte vote :

10,00
Jola Bojaxhi
Me te drejte vote : 210.0000
Pa te drejte vote :

10,00
Andrea Valerio
Me te drejte vote : 378.0000
Pa te drejte vote :

18,00
SUPERBA S.R.L
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 1101.0000
:

52,43
Vlore Vlore VLORE Rruga Sazan, ish fabrika e sodes Vlore

33. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: EVEREST OIL
Telefon: 042250736

34. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Regjistrimi Fillestar: CN-820431-06-12
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
30/05/2013

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-108705-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 16.05.103 te mbledhjes se
aksionareve e cila vendosi: te aprovoje Pasqyrat financiare te dates 31.12.2012 dhe
Raportin perkates te Auditimit, te alokojne si rezerve te gjithe fitimin e vitit te mbyllur me
31.12.2012 prej 19,812,957 leke; te aprovojne pagesen e parakohshme me date 20 Maj
2013 te Huase se aksionareve ne nje total prej 220,000 Euro dhe te interesit te akumuluar,
duke autorizuar Administratorin Gjergji Bojaxhi qe te kryeje te gjitha veprimet e
nevojshme ne menyre qe te implementoje vendimin e Asamblese se Pergjithshme; te
caktohet Deloitte Albania sh.p.k. si ekspert kontabel i shoqerise per vitin 2013. te
aprovojne dhe ti japin fuqi te plote ligjore kontrates se sherbimit date 3 Prill 2013 lidhur
me La Petrolifera Italo Albanese sh.a.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("DELOITTE ALBANIA
SH.P.K")
, Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("31/12/2013")
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)

15/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-255530-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkese se administratorit te shoqerise date
14.11.2013 ku eshte kerkuar hapja e nje adrese dytesore te ushtrimit te aktivitetit te
subjektit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
Sazan, ish fabrika e sodes Vlore;
"

VLORE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
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25/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-370966-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokures se Posaçme, date 27.01.2014, Nr.Rep
403, Nr.Kol. 62/1 ne te cilen Z. Gjergj Bojaxhi emeron perfaqesuese te posaçem te tij
Znj.Misela Dervishi te ciles i jep te drejta per te kryer transferta nga te gjitha llogarite e
“EVEREST OIL” sh.a prane Bankes Kombetare Tregtare. Gjithashtu, perfaqesuesja ka te
drejte te nenshkruaje çdo lloj dokumenti qe nevojitet apo do ti kerkohet, per kryerjen e çdo
veprimi, per realizimin e te drejtave te dhena, sipas autorizimit ne permbatje te kesaj
prokure.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

24/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-444537-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 10.04.2014, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur: 1- Miratimi i Pasqyrave Financiare të datës 31 Dhjetor
2013 dhe Raportit të Auditimit përkatës. 2- Miratimi i specifikimit në lidhje me alokimin e
fitimit neto për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2012, prej 19,812,957 Lekë vendosur në
mbledhjen e aksionarëve më 16 Maj 2013. Miratimi i alokimit të fitimit për vitin e mbyllur
më 31 Dhjetor 2013, prej 204,867,372 Lekë. Dividenti sipas këtij vendimi do t`iu
shpërndahet aksionarëve nga shoqëria Brenda datës 15 Maj 2014. 3- Emërimi i Deloitte
Albania shpk, si ekspert kontabël për vitin 2014, deri në datë 31 Dhjetor 2014. 4Aksionarët, secili për pjesën e tij, plotësisht dhe pa kushte heqin dorë nga të drejtat e tyre
të parablerjes mbi aksionet e z. Altin Fani që do t`i transferohen një pale të tretë. 5Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga Sami Frasheri, Pallati Titan Nr. 16, Kati 7, Ap. 23,
perballe Drejtorisë së Policisë;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Deshmoret e 4 Shkurtit Pallati 1/1,Kati II,;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("DELOITTE ALBANIA
SH.P.K")
, Nga Data ishte
("15/06/2012")
u be
("10/04/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("DELOITTE ALBANIA
SH.P.K")
, Kohëzgjatja ishte
("31/12/2013")
u be
("31/12/2014")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
23/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-480893-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës noteriale Nr. 2496 Rep. Nr. 616 Kol.
datë 12.05.2014 për transferim të aksioneve me anë të shitblerjes.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Lumturi Hasamataj")
Numri i aksioneve
"336,00
Perqindja ne kapital "30,00"
Kontributi ne para
"3.360.000,00
eshte larguar ortaku:
("Altin Fani")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

23/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-567725-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

02/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-613295-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i proçesverbalit të mbledhjes së aksionarëve, datë
17.06.2014, ku është vendosur: - Të njohin rritjen e kapitalit aksionar është paguar
plotësisht, në mënyrën dhe brenda afatit kohor të vendosur në mbledhjen e mbajtur me
10.04.2014; - Emetimi i aksioneve të reja, të cilat do të regjistrohen në emrin e aksionarit
z.Gjergj Bojaxhi. - Njohjen e transferimit të aksioneve nga aksioneri z.Altin Fani tek zj.
Lumturi Hasamataj. - Ndryshimi nenit 6 të statutit të shoqërisë, në lidhje me kapitalin
aksionar, i cili shkon në 12 440 000 lekë. Depozitimi i ekstraktit të regjistrit të aksioneve
lëshuar nga QRA, datë 01.09.2014.
Vlera e Kapitalit ishte
"11.200.000,00"
u be
"12.440.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.120,00"
u be
"1.244,00"
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Capital_Paid_Value ishte

"2.814.630,80"

u be

"12.440.000,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Gjergj Bojaxhi")
Numri i aksioneve "124,00
Perqindja ne kapital "9,97"
Kontributi ne para "1.240.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Lumturi Hasamataj")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("30,00")
u be
("27,01")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jola Bojaxhi")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("10,00")
u be
("9,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Andrea Valerio")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("20,00")
u be
("18,01")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Oltion Spiro")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("10,00")
u be
("9,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("SUPERBA S.R.L")
Kapitalit ishte
("30,00")
u be
("27,01")

, Përqindja e

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Aplikim per garanci tjeter
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-782991-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 19.12.2014 ku eshte vendosur per
emerimin e eksperiti kontabel DELOITTE AUDIT ALBANIA sh.p.k.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("DELOITTE AUDIT ALBANIA")
Nga data "19/12/2014"
Ne daten "31/07/2015"
eshte larguar eksperti kontabel:
("DELOITTE ALBANIA SH.P.K")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

20/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-797338-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i proçesverbalit të mbledhjes së aksionarëve të
7

shoqërisë, datë 19.12.2014, ku është vendosur: Heqja dorë nga e drejta e parablerjes së
aksionarëve të shoqërisë mbi aksionet e znj.Lumturi Hasamataj, që ka për qëllim t’ia
transferojë Z.Qazim Qazimi.Depozitimi i kontratës së shitblerjes së aksioneve Nr.43 Rep,
Nr.20 Kol, datë 08.01.2015.Depozitimi i Ekstraktit të Regjistrit të Aksioneve , datë
19.01.2015.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Qazim Qazimi")
Numri i aksioneve "336,00
Perqindja ne kapital "27,01"
Kontributi ne para "3.360.000,00
eshte larguar ortaku:
("Lumturi Hasamataj")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
14/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-801355-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezimi i bilancit per vitin 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

22/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-104525-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i proçesverbalit te mbledhjes se aksionareve te
shoqerise "EVEREST OIL" sh.a, date 15.06.2015, ku eshte vendosur: -Te miratojne
pasqyrat financiare deri me date 31.12.2014, raportin perkates te auditit dhe raportin e
ecurise se veprimtarise se shoqerise.-Te miratojne alokimin e fitimit per vitin e mbyllur
deri me 31.12.2014. -Te emerojne "DELOITTE AUDIT ALBANIA" sh.p.k, si Ekspert
Kontabel per vitin 2015. -Te rinovojne mandatin e anetareve ekzistues te keshillit te
administrimit per nje periudhe prej 3 (tre) vjet.Depozitim i proçesverbalit te mbledhjes se
bordit te drejtoreve te shoqerise, ku eshte vendosur: Te rinovoje administratorin e
shoqerise z.Gjergj Bojaxhi, per nje periudhe prej 3 (tre) vjet nga data e kesaj mbledhje.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjergj Bojaxhi")
Nga Data ishte
("15/06/2012")
u be
("16/06/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjergj Bojaxhi")
Kohëzgjatja ishte
("15/06/2015")
u be
("16/06/2018")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
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,
,

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Gjergj Bojaxhi")
, Nga
Data ishte
("15/06/2012")
u be
("15/06/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Gjergj Bojaxhi")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/06/2015")
u be
("15/06/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Krenar Loloçi")
, Nga Data
ishte
("15/06/2012")
u be
("15/06/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Krenar Loloçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/06/2015")
u be
("15/06/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Emilio Schonfeld")
, Nga
Data ishte
("15/06/2012")
u be
("15/06/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Emilio Schonfeld")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/06/2015")
u be
("15/06/2018")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("DELOITTE AUDIT
ALBANIA")
, Kohëzgjatja ishte
("31/07/2015")
u be
("31/12/2015")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-165942-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

20/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-210134-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Prokures se Posaçme, Nr.1550 Rep, Nr598/2 Kol,
date 15.07.2015, sipas se ciles i perfaqesuari Z.Gjergj Bojaxhi, ne cilesine e
administratorirt te shoqerise "EVEREST OIL", sh.a, emeron pa afat si perfaqesues te
posacem punonjesen e shoqerise te quajturen, Joana Beqiri, te ciles i jep te drejte per te
kryer transferta nga te gjitha llogarite e "EVEREST OIL", sh.a prane Bankes Kombetare
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Tregtare, me destinacion ne llogarite qe "EVEREST OIL" ka ne banka te tjera sipas
detajimit te percaktuar ne prokure.Gjithashtu perfaqesuesja ka te drejte te nenshkruaje çdo
lloj dokumenti qe do ti nevojitet apo do ti kerkohet per kryerjen e çdo veprimi, per
realizimin e te drejtave te dhena, sipas autorizimit ne permbajtje te kesaj prokure.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-846014-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-846638-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.06.2016, ku eshte vendosur:
Miratimi i riemerimit te shoqerise "DELOITTE AUDIT ALBANIA " si Ekspert Kontabel
per auditimin e pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("DELOITTE AUDIT
ALBANIA")
, Kohëzgjatja ishte
("31/12/2015")
u be
("31/12/2016")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

20/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-387208-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
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Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
24/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-392346-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt.27.06.2017, ku vendosi
: Miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016 dhe emërimin e Expertit "DELOITTE
AUDIT ALBANIA" per auditimin e pasqyrave te vitit 2017.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te ekspertet e vleresimit:
eshte shtuar anetari:
("DELOITTE AUDIT ALBANIA")
"27/06/2017"

Nga data

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
11/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-581886-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Procesverbalit date 27.09.2017.
Vlera e Kapitalit ishte
"12.440.000,00"
u be
"21.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.244,00"
u be
"2.100,00"
Capital_Paid_Value ishte
"12.440.000,00"
u be
"21.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Qazim Qazimi")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Andrea Valerio")
, Vlera e Kontributit
ishte
("2.240.000,00")
u be
("3.780.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Andrea Valerio")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("18,01")
u be
("18,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Andrea Valerio")
, Numri i aksioneve
ishte
("224,00")
u be
("378,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jola Bojaxhi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("1.120.000,00")
u be
("2.100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jola Bojaxhi")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("9,00")
u be
("10,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jola Bojaxhi")
, Numri i aksioneve ishte
("112,00")
u be
("210,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Oltion Spiro")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.120.000,00")
u be
("2.010.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Oltion Spiro")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("9,00")
u be
("9,57")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Oltion Spiro")
, Numri i aksioneve ishte
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("112,00")
u be
("201,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjergj Bojaxhi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("1.240.000,00")
u be
("2.100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjergj Bojaxhi")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("9,97")
u be
("10,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjergj Bojaxhi")
, Numri i aksioneve
ishte
("124,00")
u be
("210,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("SUPERBA S.R.L")
, Vlera e
Kontributit ishte
("3.360.000,00")
u be
("11.010.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SUPERBA S.R.L")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("27,01")
u be
("52,43")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SUPERBA S.R.L")
, Numri i
aksioneve ishte
("336,00")
u be
("1.101,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit
25/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-641502-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i process-verbalit, date 11.01.2018 per vendosjen e
nje garancie per gjithe vitin 2018 ose per 6 muaj.
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

Datë

:16/02/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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