EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K01711004F
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
10/05/2000
3. Emri i Subjektit

ABC News

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

19/04/2000

6. Kohëzgjatja

Nga: 19/04/2000

Deri: 19/04/2050

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga Aleksander Moisiu, Ish
Kinostudio

8. Kapitali

215.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

215000000.0000

10. Numri i aksioneve:

215.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori

13. Sistemi i administrimit

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është aktiviteti radioteleviziv
privat. Ai përfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimitimin
e programeve dhe informacioneve të çdo lloji me anë të zërit,
figurës, sinjaleve të koduara, shkrimit, të desstinuara për publikut
nëpërmjet valëve elektromagnetike, kabllove, përsëritësve,
sateltëve apo me çdo mjet tjetër.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Eglantina Lamaj

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 : 16/12/2014

Erjona Daco
Anetar
Nga : 18/01/2017

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes

Deri : 18/01/2020

Jo
Jo

Petrit Beci
Anetar
Nga : 18/01/2017

Deri : 18/01/2020

Jo
Jo

Artur Zonja
Anetar
Nga : 18/01/2017

Deri : 18/01/2020

Jo
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Sanije Tafa
25.1 Afati i emërimit
Nga : 30/12/2011
Redi Sata
26. Aksionarët
26.1 Numri i Aksioneve

Deri : 12/12/2020

Deri :

Me te drejte vote : 129000.0000
Pa te drejte vote :

60,00
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27. Aksionarët

Alba Gina
Me te drejte vote : 43000.0000
Pa te drejte vote :

27.1 Numri i Aksioneve

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes
28. Aksionarët

20,00
Aleksandër Frangaj
Me te drejte vote : 43000.0000
Pa te drejte vote :

28.1 Numri i Aksioneve

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes
29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

20,00

30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ABC News

31. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-050987-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 05/05
/2000

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:23723, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit: 05.05.2000 Emri i Subjektit: TELENORBA SHQIPTARE Forma
Ligjore: Sh.a Data e Themelimit: 19.04.2000 Kohezgjatja: 50 vjet Selia: Rr. Ismail Qemali,
nr.27, Tirane. Kapitali: 70.000.000 leke Objekti: Aktiviteti radioteleviziv privat, prodhimi,
transmetimi e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures,
sinjaleve te koduara, shkrimit, te kryeje te gjitha veprimet ne menyre te drejteperdrejte ose
te terthorte qe lidhen me qellimin e siperpermendur si dhe administrimin e shoqerise,
peershire aktivitete industriale, tregtare dhe shitblerje pasurie te paluajtsjme dhe te marre
edhe interesa jo aksionere ne shoqeri, agjensi, ente dhe ndermarrje te cilat mund te kene
edhe qellime te tjera por qe funksionalisht lidhen me aktivitetin televiziv. Perfaqesuesit
Ligjor: Eligio Romanazzi, Giovanni di Gioia, Natale Parisi, Iva Tare, Pirro Bibolli, Ertrit
Puka, Guljem Shoshi. Ortaket: Eligio Romanazzi, Scorpion shpk, Donato D'Alessandro,
Giovanni D'Alessandro. Keshilli mbikqyres: Donato D'Alessandro, Giovanni
D'Alessandro, Andia Pustina. Eksperti kontabel: Nexhip Çeçi
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf
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2. 02/06
/2000

Numri i Vendimit:23723/1, Gjykata:Tirane
Rritja e kapitalit te shoqerise ne 140.000.000 leke.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

3. 05/06
/2000

Numri i Vendimit:23723/2, Gjykata:Tirane
Ortaket ne shoqeri zoterojne: Eligio Romanazzi 24.040 aksione, shoqeria Scorpion zoteron
16.560 aksione, Donato D'Alessandro zoteron 56.000 aksione, Giovanni D'Alessandro
zoteron 43.400 aksione.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

4. 27/09
/2000

Numri i Vendimit:23723/3, Gjykata:Tirane
Pjesemarrja ne kapitalin e shoqerise eshte si me poshte: Eligio Romanazzi zoteron 40.540
aksione, Donato D'Alessandro 56.000 aksione, Giovanni D'Alessandro 43.400 aksione.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

5. 18/10
/2000

Numri i Vendimit:23723/4, Gjykata:Tirane
Pjesemarrja ne kapitalin e shoqerise eshte: Eligio Romanazzi zoteron 40.540 aksione,
Telenorba s.p.a zoteron 56.000 aksione,Giovanni D'Alessandro zoteron 43.400 aksione.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

6. 11/01
/2002

Numri i Vendimit:23723/5, Gjykata:Tirane
Caktimi i ekspertit kontabel Berti Pashko per vleresimin e rritjes se kapitalit te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

7. 17/01
/2002

Numri i Vendimit:23723/6, Gjykata:Tirane
Rritja e kapitalit te shoqerise ne 175.000.000 leke.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

8. 30/01
/2002

Numri i Vendimit:23723/7, Gjykata:Tirane
Ortaket ne shoqeri jane: Telenorba spa 40% te kuotave, Eligio Romanazzi 7.5%, Giovanni
D'Alessandro 7.5%, Engjell Burimi 15%, Arben Burimi 15%, Betim Hoxha 15%.
Lista e Dokumenteve:
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R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf
9. 28/02
/2002

Numri i Vendimit:23723/8, Gjykata:Tirane
Emerimi si anetare te rinj te keshillit mbikqyres te: Eligio Romanazzi, Giovanni
D'Alessandro, Engjell Burimi, Andia Pustina, Ilva Tare, Liljana Tare. Emerimi si eksperti
kontabel te Berti Pashko, Elez Lala. Emerimi i drejtoreve te rinj te shoqerise te: Arben
Burimi si drejtor te pergjithshem te shoqerise, Azeta Tartaraj si anetare te drejtorise.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

10. 04/06
/2002

Numri i Vendimit:23723/8, Gjykata:Tirane
Rritja e kapitalit te shoqerise duke arritur ne nje total prej 215.000.000 leke.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

11. 09/08
/2002

Numri i Vendimit:23723/9, Gjykata:Tirane
Emerimi drejtore provizore te shoqerise znj. Azeta Tartaraj.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

12. 24/12
/2002

Numri i Vendimit:23723/10, Gjykata:Tirane
Kapitali i shoqerise prej 215.000.000 leke zoterohet nga Eligio Romanazzi zoteron 16.125
aksione, Giovanni D'Alessandro 16.125 aksione, Engjell Burimi 32.250 aksione, Arben
Burimi 32.250 aksione, Betim Hoxha 32.250 aksione.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

13. 29/12
/2003

Numri i Vendimit:23723/11, Gjykata:Tirane
Aksionet e z. Arben Burimi, Engjell Burimi dhe Betim Hoxha i transferohen aksionareve
te rinj sipas ketyre perqindjeve: GM net Holding blen nga Engjell Burimi 10.750 aksione
dhe nga Arben Burimi 32.250 aksione, si rrjedhim GM net Holding zoteron 43.000
aksione, Infolpus Holdings Limited zoteron 43.000 aksione, Roland Makashi 10.750
aksione.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

14. 24/05
/2004

Numri i Vendimit:23723/12, Gjykata:Tirane
Emerimi i anetareve te rinj te keshillit mbiqyres: Eligio Romanazzi, Giovanni
D'Alessandro, Bernardo D'Alessandro, Irini Giara, Theodoros, Teologia Pantazoni.
Emerimi si eksperte kontabel Tatjana Filto dhe znj. Sanie Tafa. Emerimi i drejtorit te
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pergjithshem te Roland Makashi.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf
15. 22/02
/2007

Numri i Vendimit:23723/13, Gjykata:Tirane
Emerimi si drejtor te shoqerise te Blendi Allushi.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

16. 29/03
/2007

Numri i Vendimit:23723/14, Gjykata:Tirane
Transferimi i kuotave te GM net Holding dhe Infoplus Holding Limited ne masen 40% ne
favor te Telenorba spa.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

17. 03/07
/2007

Numri i Vendimit:23723/15, Gjykata:Tirane
Kapitali zoterohet nga Eligio Romanazzi zoteron 7.5%, Giovanni D'Alessandro 12.5%,
Redi Sata 80%.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (92).pdf

15/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-152411-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

27/10/2010

Numri i ceshtjes: CN-457866-10-10
Emri i subjektit ishte
("TELENORBA SHQIPTARE")
News")
Emri Tregtar ishte
("TELENORBA SHQIPTARE")
News")

u be
u be

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

("ABC
("ABC

TIRANE;
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Rruga Aleksander Moisiu, Ish Kinostudio;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
ISMAIL QEMALI;
"

"
Tirane;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Franko Egro")
"14/10/2010"
Ne daten "14/10/2012"
eshte larguar administratori:
("Redi Sata")

;

TIRANE;

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-639842-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimeve date 30.12.2011 te asamblese se
aksionareve, ku eshte vendosur miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise i pershtatur me
ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe ndryshimi i
administratorit. Depozitim i statutit te ndryshuar.
Objekti ishte
("Aktiviteti radioteleviziv privat, prodhimi, transmetimi e programeve
dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te
kryeje te gjitha veprimet ne menyre te drejteperdrejte ose te terthorte qe lidhen me qellimin
e siperpermendur si dhe administrimin e shoqerise, peershire aktivitete industriale,
tregtare dhe shitblerje pasurie te paluajtsjme dhe te marre edhe interesa jo aksionere ne
shoqeri, agjensi, etj.")
u be
("Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është
aktiviteti radioteleviziv privat. Ai përfshin prodhimin, transmetimin dhe
ritransmetimitimin e programeve dhe informacioneve të çdo lloji me anë të zërit,
figurës, sinjaleve të koduara, shkrimit, të desstinuara për publikut nëpërmjet valëve
elektromagnetike, kabllove, përsëritësve, sateltëve apo me çdo mjet tjetër. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eglantina Lamaj")
"30/12/2011"
Ne daten "30/12/2014"
eshte larguar administratori:
("Franko Egro")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Eptan Lohja")
Nga data "30/12/2011"
Ne daten "30/12/2014"
eshte shtuar anetari:
("Hilda Hita")
Nga data "30/12/2011"
Ne daten "30/12/2014"
eshte shtuar anetari:
("Pal Toma")
Nga data "30/12/2011"
Ne daten "30/12/2014"
eshte larguar anetari:
("Teologia Pantazoni")
eshte larguar anetari:
("Eligio Romanazzi")
eshte larguar anetari:
("Theodoros Tritsarolis")
eshte larguar anetari:
("Giovanni D'Alessandro")
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eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:

("Irini Giara")
("Bernardo D'alesandro")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte larguar eksperti kontabel:
("Tatjana Filto")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Sanije Tafa")
Nga Data ishte
("24/05/2004")
u be
("30/12/2011")

,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
30/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-760848-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 16.12.2014, te Keshillit Mbikqyres,
ku eshte vendosur, riemerimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eglantina Lamaj")
Nga Data ishte
("30/12/2011")
u be
("16/12/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eglantina Lamaj")
Kohëzgjatja ishte
("30/12/2014")
u be
("16/12/2017")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

29/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-776272-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozitua Bilanci I vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

22/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-882154-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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,
,

FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
30/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-123324-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
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)

24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-168045-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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

21/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-732631-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 05.05.2016, te mbledhjes se
aksionareve te shoqerise, ku eshte vendosur: -Miratim i shitjes dhe transferimit te 12.5% te
aksioneve te zoteruara nga aksioneri z.Giovanni D'Alessandro ne favor te aksionerit tjeter
z.Redi Sata. -Miratim i i shitjes dhe transferimit te 7.5% te aksioneve te zoteruara nga
aksionari z.Eligio Romanazzi ne favor te aksionarit tjeter z.Redi Sata. Depozitim i
kontrates se shitblerjes se aksioneve, Nr.189 rep, Nr.159 Kol. Depozitim i aktit "Deklarate
Noteriale" Nr.263 Rep, Nr.215 Kol, date 10.06.2016. Depozitim i Ekstraktit te Regjistrit te
Aksioneve, date 14.06.2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Eligio Romanazzi")
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eshte larguar ortaku:
("Giovanni D'Alessandro")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Redi Sata")
("172.000.000,00")
u be
("215.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Redi Sata")
("80,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Redi Sata")
("172.000,00")
u be
("215.000,00")

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

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-774043-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël

19/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-828750-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

30/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-907058-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DORZIM BILANCI 2009.
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05/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-054888-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së aksionarëve të
shoqërisë, datë 21.11.2016, ku është vendosur: Miratimin e shitjes dhe transferimit të 20%
të aksioneve të zotëruara nga aksioneri Z.Redi Sata në favor të Z.Aleksandër Frangaj.
Miratimin e shitjes dhe transferimit të 20% të aksioneve të zotëruara nga aksioneri Z.Redi
Sata në favor të Znj.Alba Gina. Depozitimi i Kontratës së shitjes së kuotave, Nr.510 Rep,
Nr.408/1 Kol, datë 21.11.2016. Depozitimi i Ekstraktit të Regjistrit të Aksioneve, datë
30.11.2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Aleksandër Frangaj")
Numri i aksioneve
"43.000,00
Perqindja ne kapital "20,00"
Kontributi ne para
"43.000.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Alba Gina")
Numri i aksioneve "43.000,00
Perqindja ne kapital "20,00"
Kontributi ne para "43.000.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Redi Sata")
, Vlera e Kontributit ishte
("215.000.000,00")
u be
("129.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Redi Sata")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("100,00")
u be
("60,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Redi Sata")
, Numri i aksioneve ishte
("215.000,00")
u be
("129.000,00")
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)

09/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-131748-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
06.02.2017 ku eshte vendosur : Shkarkimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres Hilda Hita,
Pal Toma dhe Eptan Lohja. Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
18.01.2017 ku eshte vendosur : Emerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres Erjona Daco,
Petrit Beci dhe Artur Zonja.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Erjona Daco")
Nga data "18/01/2017"
Ne daten "18/01/2020"
eshte shtuar anetari:
("Petrit Beci")
Nga data "18/01/2017"
Ne daten "18/01/2020"
eshte shtuar anetari:
("Artur Zonja")
Nga data "18/01/2017"
Ne daten "18/01/2020"
eshte larguar anetari:
("Pal Toma")
eshte larguar anetari:
("Eptan Lohja")
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eshte larguar anetari:

("Hilda Hita")

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
18/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-381218-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

15/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-594368-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te antareve te keshillit mbikqyres, date
12.12.2017 ku eshte vendosur: Riemerimin e administratorit te shoqerise Znj.Eglantina
Lamaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eglantina Lamaj")
Kohëzgjatja ishte
("16/12/2017")
u be
("12/12/2020")
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)

Datë

:06/01/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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