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

L53103402L
03/07/2015

3. Emri i Subjektit

ADRIATIK - 2015

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

02/07/2015

6. Kohëzgjatja

Nga: 02/07/2015
Fier Fier FIER Lagjja 29 Nentori, Rruga Pinellopi Pirro,
Pallati Ardit - 06.
100,00

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

6,00
Import eksport, tregetim me shumice e pakice te mallrave te
ndryshem industrial, instalime elektrike, elektronike, ne
fushen e telefonise si dhe sherbime te ndryshme ne fushen e
telefonise. Tregetim me shumice e pakice, import eksport te
artikujve ushqimore, artikuj bujqesore dhe blegtorale, paisje
elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake,
konfeksione, metrazhe, lende kimike, detergjente pastrues,
produkte kozmetike. Prodhim dhe tregetim te artikujve te
ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj duralumini,
tregetim paisje zyre, kanceleri, paisje ventilimi dhe
kondicionimi, kundra zjarrit.Tregetim paisje hidraulike,
paisje hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Pastrim dhe
gjelberim te ambjenteve publike dhe private. Hoteleri,
turizem, bar, restorant. Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi
imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit urban,
hekurudhor, ajror dhe detar. Import eksport dhe tregetim me
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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

shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te
ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to. Import, eksport,
tregetim te pajisjeve dixhitale, radiotelevizive, informatike,
komunikacion, industriale, elektrike. Prodhim, fabrikim dhe
tregetim te materialeve te ndertimit, inerte, prodhimeve te
betonit etj. Sherbime te punimeve mekanike, ngrohje,
kondicionim dhe hidrantit kundra zjarrit. Projektim, ndertim,
te objekteve civile, social kulturore, ekonomike, industriale,
objekte banimi, qendra tregtare, ndertim rrugesh, ndertim
veprash arti, arkitektonike, ndertime mjedisesh rekreative,
linja hekurudhore, rikonstruksion rrugesh, te veprave te
ndryshme industriale e tregetare. Tregetim me pakice te
karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Zhvillim te
operacioneve hidrokarbure. Transport kombetar dhe
nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te tretet,
hekurudhor, detar, ajror etj.
Elvira Plaka
Nga: 02/07/2015

Administratori do te ushtroje se bashku ose vec e vec
funksionet ne kete detyre. Administratori ka te gjitha
kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne
emer te shoqerise, pervec kontratave te shitjes se pasurive te
paluajtshme si dhe te kuotave te shoqerise.
VitoriHasanaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 8.333,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

8,33

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

Deri: 02/07/2020

Natyre:

KastriotHaxhaj

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 8.333,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

8,33

Natyre:

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

ArdianMerkaj

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 16.665,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

16,67

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

AlbionBostani

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 16.665,00

15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

16,67

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

Natyre:

AlbertKonomi

16.1 Vlera e kapitalit

Para: 16.665,00

16.2 Numri i pjesëve

1,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

16,67

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

Natyre:

Natyre:

ElviraPlaka

17.1 Vlera e kapitalit

Para: 33.333,00

17.2 Numri i pjesëve

1,00

17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,33

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: ADRIATIK - 2015
Telefon: 0692073001

20. Statusi:

Pezulluar
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Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-131751-07-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
05/11/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-390103-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asambles së Ortakëve të Shoqërisë
Nr.3, Datë 22.10.2015, ku është vendosur: Miratimi i shitjes së kuotave të kapitalit sipas
vendimit te depozituar. Depozitimi i Kontratave të Shitjes date 22.10.2015.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Kastriot Haxhaj")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "8,33
Kontributi ne para "8.333,00
eshte shtuar ortaku:
("Ardian Merkaj")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "16,67
Kontributi ne para "16.665,00
eshte larguar ortaku:
("Flora Zoto")
eshte larguar ortaku:
("Arben Domi")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Vitori Hasanaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("16.665,00")
u be
("8.333,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Vitori Hasanaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("16,67")
u be
("8,33")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elvira Plaka")
, Vlera e Kontributit
ishte
("16.665,00")
u be
("33.333,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elvira Plaka")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("16,67")
u be
("33,33")
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
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26/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-945022-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 09.09.2016 per
ndryshimin e Ortakut dhe largim te nje Administratori. Depozitim Kontrate Shitje Kuotash
dt. 10.09.2016, Nr.3856 Rep., dhe Nr. 2392 Kol.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Albion Bostani")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "16,67
Kontributi ne para "16.665,00
eshte larguar ortaku:
("Rigels Bejko")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Rigels Bejko")
Lista e Dokumenteve:
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

27/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-403081-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

03/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-490794-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pushimi i perkohshem i aktivitetit nga data 29.09.2017- pa
afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Kerkese per Pezullim Aktiviteti
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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01/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-897013-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë: 07/10/2018

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