
1

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI KOMANDITE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) M02409022L

2. Data e Regjistrimit 09/12/2020
3. Emri i Subjektit Sea Land Investment Fund
4. Forma ligjore Komandite
5. Data e themelimit 01/12/2020
6. Kohëzgjatja Nga: 01/12/2020
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Nikolla Tupe, Nr.1, Kati 3 

2.324.585.000,008. Vlera e Kontributeve
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2.324.585,00

9. Objekti i aktivitetit Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme 
dhe të luajtshme të çdo lloji. Ofrimi i fitimeve për Ortakët 
nga investimi në një portofol të diversifikuar aktivesh. 
Endrit Bakiri10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit Nga: 01/12/2020 Deri: 
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët e pakufizuar RenisTërshana
12.1 Vlera e kontributit Para: 20.000.000,00 Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 20.000,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) ,86

BANKA CREDINS
Para: Natyre: 2.304.585.000,00

13. Ortakët e pakufizuar
13.1 Vlera e kontributit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 99,14
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14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Sea Land Investment Fund
E-Mail: contact@credinsinvest.com  
Telefon: 069 60 81 230 069 60 60 058 

16. Statusi: Aktiv
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 ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-628664-12-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

31/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-638951-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i akteve për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë 
në natyrë. 2- Depozitimi i statutit të ndryshuar të shoqërisë datë 01.12.2020. 
Vlera e Kapitalit ishte            "3.839.396.000,00"          u be            "2.324.585.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "3.839.396,00"          u be            "2.324.585,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Renis Tërshana")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      (",52")            u be              (",86")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("BANKA CREDINS")                    , 
Contribution_Nature_Value ishte                      ("3.819.396.000,00")            u be              
("2.304.585.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("BANKA CREDINS")                    , Përqindja e 
Kapitalit ishte                      ("99,48")            u be              ("99,14")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("BANKA CREDINS")                    , Numri i 
aksioneve ishte                      ("3.819.396,00")            u be              ("2.304.585,00")           

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C3BBAB00-BA57-4F40-B2FD-1F7BAFEBABAE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CED09EDC-3D18-44B4-B988-31F6858064C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=39C2C7D1-1C7A-4971-962D-470EFACB3CB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF8FCF5D-8C1F-4286-BD86-885DD2609EFE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=30D758BF-E039-4795-975C-652D30CF7EE5
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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
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

Datë: 11/01/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09A58B2A-994E-4D3B-B298-654C51B2DB74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09A58B2A-994E-4D3B-B298-654C51B2DB74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0B77AB0-3BD0-4412-A85C-906A22FAD86F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=81CEDC3E-C6CB-40C4-9A78-D8A55A187B2E

