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

L41622002A
22/04/2014

3. Emri i Subjektit

REN-DON

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/04/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/04/2014
Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Bajram Curri, ETC, Kati i
10
1.000,00

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

100,00
Aktivitet ne fushen e ndertimit te te gjitha llojeve , duke
perfshire ketu ndertime per qellime banimi, ndertime me
karakter social, kulturor, industrial, kanalizime, rehabilitime
rrugesh, ndertime rrugesh, portesh, porte jahtesh, aeroportesh
por gjithnje duke mos u kufizuar vetem ne to dhe ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi ne kete fushe sipas
kategorive te licensave qe percakton ligji; import eksport dhe
shitblerje me shumice dhe me pakice te mallrave industrial,
metale me ngjyre dhe te zeza, mallrave ushqimore,
blegtorale, bujqesore, materialeve te para, materialeve
drusore dhe mobiljeve, por pa u kufizuar vetem ne keto dhe
ne perputhje me legjislacionin ne fuqi; veprimtari ne fushen
e turizmit, me qellim ngritjen e hoteleve dhe fshatrave
turistike te pushimit, plazheve, qendrave te argetimit brenda
dhe jashte vendit, te bleje, te marre me qira, te ndertoje apo
te nxise ndertimin e tyre, duke vepruar ne kete ne kete fushe
e vetme apo me partnere te tjere. Prodhimi i materialeve te
ndertimit dhe atyre inerte te te gjitha llojeve, import - eksport
i materilave te para dhe produkteve gjysem te gatshme si dhe
tregtimi i materialeve te ndertimit; aktivitet ne fushen e
tregtis se bareve, restoranteve e hotelerise, duke perfshire
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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

ketu te gjitha ambjentet argetuese ne funksion te tyre, si
disko, klube nate, e lojra te ndryshme argetuese ne funksion
te tyre; shitje me pakice te karburanteve te te gjitha llojeve;
shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj duke u bazuar tek
lejet, licensat, aprovimet apo autorizimet e tjera te ligjshme
te leshuara nga institucionet qeveritare kompetente te fushes.
Ajo ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar
nga ligji e ne perputhje me dispozitat ne fuqi.
Julian Ajkoviq
Nga: 10/02/2015

YlliNdroqi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 500,00

12.2 Numri i pjesëve

50,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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

Deri: 10/02/2018

Natyre:

JulianAjkoviq

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 500,00

13.2 Numri i pjesëve

50,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: REN-DON
E-Mail: jurist@yldon.net julian.ajkovic@gmail.com
Telefon: 042280170

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Regjistrimi Fillestar: CN-429756-04-14
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
06/05/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-460382-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
06.05.2014, ku është vendosur: : Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit nga: 06.05.2014 - pa
afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Kerkese per Pezullim Aktiviteti

11/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-861541-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 09.02.2015, ku eshte vendosur
aktivizimi i aktivitetit.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"

13/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-865894-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 10.02.2015, ku është vendosur:1
Shitja e 50% të kuotave nga shitësi, Z. Ylli Ndroqi, në favor të blerësit, Z. Julian Ajkoviq.
2-Emërimi i Z. Julian Ajkoviq në detyrën e administratorit të shoqërisë. Largimi i
administratorit te shoqerise Z. Ylli Ndroqi.Depozitimi i kontratës së shitjes nr.1023Rep.,
nr.369Kol, datë 11.02.2015.
E-Mail ishte
("")
u be
("jurist@yldon.net")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Julian Ajkoviq")
Numri i aksioneve "50,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "500,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ylli Ndroqi")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.000,00")
u be
("500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ylli Ndroqi")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("100,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ylli Ndroqi")
, Numri i aksioneve ishte
("100,00")
u be
("50,00")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Julian Ajkoviq")
"10/02/2015
Ne daten "10/02/2018
eshte larguar administratori:
("Ylli Ndroqi")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-413446-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë: 08/01/2018

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