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

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

M02111033E

2. Data e Regjistrimit 11/09/2020

3. Emri i Subjektit NOVARIC

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 28/08/2020

6. Kohëzgjatja                  Nga: 28/08/2020      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, 
1019, kati 5/4 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 875000.0000

35.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 100,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Rregullimi i emetimit të tokenëve digjitalë dhe/ose të monedhave 
virtuale, i licencimit, monitorimit dhe mbikëqyrjes së subjekteve që 
ushtrojnë aktivitetin e shpërndarjes, tregtimit e ruajtjes së tokenëve 
digjitalë dhe/ose monedhave virtuale, i agjentit të tokenëve 
digjitalë, ofruesit të shërbimeve inovative dhe sipërmarrjes së 
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automatizuar të investimeve kolektive.  Trajnime,kurse 
profesionale,konsulenca dhe menaxhim subjektesh ne fushen 
hoteleri-turizem,ne fushen juridike etj,trajnime ne fushen e 
ekonomike si:menaxhim biznesi,kontabilitet financiar,marketing, 
inovacion dhe kreativitet, krijim biznesi, etj, ne fushen sociale, 
kulturore etj. Konsulence informacioni per arsim te larte dhe 
profesional, etj. Tregtim me shumice i artikujve te ndryshem te 
konsumit te gjere industrial ushqimore, materiale ndertimi, 
pajisjeve elektroshtepiake e hidrosanitare,makineri e pajisje te 
ndryshme, pjese kembimi e goma automjetesh, produkte bujqesore 
e blegtorale dhe tregtim i tyre me shumice, zhvillimin e import 
eksportit per veprimtarite e me siperme, bar restorant, zhvillimin e 
hotelerise dhe te turizmit. Agro - turizem. Restorant. Grumbullim, 
perpunim qumeshti, fruta-perime, mishi. Bujtina. Investitor ne 
ndertim. Transport me mjetin e vet per nevoja te biznesit. Pike 
shitje per produkte dhe nenprodukte bujqesore, blegtorale, 
artizanale, etj. Katering - Evente. Salle takimesh. Kantine vere - 
disteleri. Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti ne raport me objektin 
dhe per te favorizuar ate.Shoqeria zbaton te gjitha ligjet dhe aktet 
nenligjore te duhura si dhe zbaton standartet me te larta te etikes 

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Renato Lumçi14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  28/08/2020 Deri : 28/08/2023
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Sonila Balla

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 28/08/2020 Deri : 28/08/2023

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

Marie Palaj
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Anetar19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit

Nga : 28/08/2020 Deri : 28/08/2023
Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Alban Thika

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 28/08/2020 Deri : 28/08/2023

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Eftali Qirjaqi25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 28/08/2020 Deri : 28/08/2021

Alban Thika
Me te drejte vote : 35000.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: NOVARIC
E-Mail: renato.lumci@novaric.edu.mt  
Telefon: 0694796999  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A539AE62-DD06-4C64-9002-65D098336D2D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=982C4793-6FB3-4025-B19A-8B8D87B8F759
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=682E5335-D827-4AAD-9135-9A3B5208D0FE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=34368220-A4AB-4CE2-AE99-A7C6914C1FA6
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-587293-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :14/09/2020
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=19491DB3-202D-4514-B9DD-BC5E90ED5638

