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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)

L82407006D

2. Data e Regjistrimit 07/12/2018

3. Emri i Subjektit Albanian Gas Service Company

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 21/11/2018

6. Kohëzgjatja                  Nga: 21/11/2018      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative Nr.5, Rruga e 
Kosovareve, Pallati NderPro, Z.Kadastrale 8270, Nr.Pasurie 
7/716 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 875000.0000

3.500,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,00
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: Shoqeria eshte krijuar si nje shoqeri plotesisht operative e cila eshte 
pergjegjese per kryerjen e veprimtarise, mirembajtjes dhe 
sherbimeve teknike per Trans Adriatic Pipeline AG sipas 
Marreveshjes per Mirembajtjen qe do te lidhet midis Shoqerise dhe 
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Trans Adriatic Pipeline AG si edhe per cdo veprimtari ndihmese qe 
mund te jete e nevojshme ose e dobishme per arritjen dhe ushtrimin 
e ketij qellimi.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Arbër Lleshi14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  11/01/2019 Deri : 11/01/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Drejtor Ekzekutiv (CEO). Te gjitha propozimet dhe veprimet 
dhe dokumentet perkatese, te cilat duhet te zgjidhen nga 
Bordi Mbikeqyres dhe te cilat bien brenda ceshtjeve te 
kualifikuara si Bordi Mbikeqyres i rezervuar sipas nenit 16.3 
te aktit te themelimit, si dhe te gjitha aktet, veprimet dhe 
dokumentet qe synojne zbatimin e ceshtjeve te tilla te 
zgjidhura nga Bordi Mbikeqyres; te gjitha propozimet dhe 
raportet qe lidhen me bilancin. Drejtori Ekzekutiv ka 
kompetencat e mëposhtme për t'u ushtruar vetëm dhe 
ekskluzivisht me nënshkrimin e tij të fundit: të miratojë, 
ndërmarrë ose nxjerrë ndonjë akt, veprim ose dokument që 
lidhet dhe synon mirembajtjen e përfaqësimit ligjor dhe 
marrëdhëniet e jashtme publike të Shoqërisë me institucione 
të tjera, median, ngjarjet publike dhe palët e treta.
Për shmangien e çdo dyshimi ky paragraf nuk do të jetë i 
zbatueshëm në lidhje me kompetencat e dhëna Drejtorit të 
Përgjithshëm sipas paragrafit 1.2.2 ; të miratojë, ndërmarrë 
ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe dokument që lidhet me 
aspektet e kontabilitetit dhe financimit të veprimtarisë së 
Shoqërisë për një vlerë deri në 50,000 Euro, si dhe kontrollin 
e përputhshmërisë dhe kontrollit të brendshëm, duke përfshirë 
programin e auditimit te brendshëm, në përputhje me nevojat 
e brendshme të Shoqërisë sidomos ato të identifikuara dhe të 
kërkuara nga Drejtori i Divizionit te Operacioneve në 
zbatimin e kompetencave të saj sipas 1.2.2. Miratimi i 
raporteve të auditimit të brendshëm përpara se të paraqitet në 
Bordin Mbikëqyrës për miratim përfundimtar. Delegimi 
palëve të treta të gjitha sa më sipër;
Për shmangien e çdo dyshimi, fuqitë nënshkruese me palët e 
treta do të ushtrohet në atë masë që kompetencat e tilla nuk 
përputhen me fuqitë nënshkruese të Drejtorit te Divizionit te 
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Operacioneve, kompetencat e të cilave, në rast të 
mbivendosjes, do të mbizotërojnë të miratojë, ndërmarrë ose 
nxjerrë ndonjë akt, veprim ose dokument lidhur me 
adoptimin, zbatimin dhe implementimin e teknologjive të 
informacionit dhe të komunikimit; të miratojë, ndërmarrë ose 
nxjerrë ndonjë akt, veprim dhe dokument lidhur me fillimin, 
vazhdimin dhe përfundimin e procedurave të prokurimit 
bazuar në nevojat e Shoqërisë dhe në veçanti ato të 
identifikuara dhe të kërkuara nga Drejtori i Divizionit te 
Operacioneve në zbatim të kompetencave të tij sipas 1.2 .2;të 
miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë ndonjë akt, veprim dhe 
dokument që lidhet me fillimin e veprimeve dhe procedimeve 
gjyqësore, si dhe përfaqësimin e shoqërisë në këto veprime 
dhe procedura gjyqësore.
Secili prej Administratorëve do të ketë kompetencat e 
mëposhtme që do të ushtrohen nga secili prej tyre veç e veç, 
me nënshkrimin e vetëm: të paraqesë pranë autoriteteve 
publike kompetente çdo dokument lidhur me Shoqërinë, 
organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e saj, duke 
përfshirë rezolutat, financat, kontabilitetin dhe dokumentet 
ligjore dhe çdo dokument tjetër në përmbushjen e kërkesave 
dhe detyrave ligjore të Shoqërisë siç është parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi; të kryeje depozita, transferta dhe 
tërheqje nga llogaritë bankare të Shoqërisë, duke përfshirë 
shkrimin, bërjen dhe miratimin e kontrolleve, drafteve dhe 
instrumenteve të tjerë në lidhje me llogaritë e tilla bankare, si 
dhe kryerjen e çfarëdo dhe të gjitha çështjeve të tjera të 
perkatese ose të lidhura me te.
Të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë ndonjë akt, veprim dhe 
dokument që lidhet me aspektin e pajtueshmërisë ligjore dhe 
rregullative të veprimtarisë së Shoqërisë, veçanërisht ato të 
identifikuara dhe të kërkuara nga Drejtori i Divizionit te 
Operacioneve në zbatimin e kompetencave të tij sipas 1.2.2; 
çdo akt, veprim dhe dokument që lidhet me burimet njerëzore 
të Shoqërisë përfshirë, por pa u kufizuar, procesi i punësimit, 
kontrata e punonjësve (përjashtuar menaxherët), pagat, ngritja 
ne detyre dhe vlerësimi i punonjësve (përjashtuar 
menaxherët) ndërprerjen e punësimit dhe të gjitha aspektet e 
lidhura me regjimin e punësimit siç parashihet me 
legjislacionin shqiptar dhe në përputhje me nevojat e 
brendshme të Shoqërisë sidomos ato të identifikuara dhe të 
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kërkuara nga Drejtori i Divizionit te Operacioneve në 
zbatimin e kompetencave të tij sipas 1.2.2.

GIUSEPPE PELUSO16. Administratori/ët

16.1 Afati i emërimit                Nga :  21/11/2018 Deri : 21/11/2021
17. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
17.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Drejtor i Divizionit te Operacioneve. Të gjitha propozimet 
dhe veprimet dhe dokumentet perkatese, të cilat duhet të 
zgjidhen nga Bordi Mbikëqyrës dhe të cilat bien brenda 
çështjeve të kualifikuara si Bordi Mbikëqyrës i rezervuar 
sipas nenit 16.3 të aktit te themelimit, si dhe të gjitha aktet, 
veprimet dhe dokumentet që synojnë zbatimin e çështjeve të 
tilla të zgjidhura nga Bordi Mbikëqyrës; të gjitha propozimet 
dhe raportet që lidhen me bilancin; Drejtori i Divizionit te 
Operacioneve ka kompetencat e mëposhtme për t'u ushtruar 
vetëm dhe ekskluzivisht me nënshkrimin e tij të fundit: të 
miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe 
dokument në lidhje me veprimtarinë dit pas dite  të Shoqërisë 
dhe çdo aspekt teknik të veprimtarisë dhe shërbimeve të 
Shoqërisë lidhur me hartimin dhe kontrollin të të gjitha 
proceseve që janë pjesë e qellimit  të veprimtarisë së 
Shoqërisë, veprimtarisë së saj të biznesit në ofrimin e 
shërbimeve; 
Secili prej Administratorëve do të ketë kompetencat e 
mëposhtme që do të ushtrohen nga secili prej tyre veç e veç, 
me nënshkrimin e vetëm: të paraqesë pranë autoriteteve 
publike kompetente çdo dokument lidhur me Shoqërinë, 
organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e saj, duke 
përfshirë rezolutat, financat, kontabilitetin dhe dokumentet 
ligjore dhe çdo dokument tjetër në përmbushjen e kërkesave 
dhe detyrave ligjore të Shoqërisë siç është parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi; të kryeje depozita, transferta dhe 
tërheqje nga llogaritë bankare të Shoqërisë, duke përfshirë 
shkrimin, bërjen dhe miratimin e kontrolleve, drafteve dhe 
instrumenteve të tjerë në lidhje me llogaritë e tilla bankare, si 
dhe kryerjen e çfarëdo dhe të gjitha çështjeve të tjera të 
perkatese ose të lidhura me te.
Të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe 
dokument që përfshin përgjegjësinë për të siguruar që 
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operacionet e biznesit janë efikase në kuptimin e përdorimit 
të burimeve sipas nevojës dhe efektive për furnizimin cilësor 
të shërbimeve në drejtim të përmbushjes së kërkesave të 
klientëve, të gjithë sistemin e prodhimit / shërbimit dhe 
departamentet dhe drejtoritë e brendshme teknike të lidhura; 
të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe 
dokument që ruan dhe monitoron stafin, nivelet, aftesine e 
njohurive atributet (ASK), pritshmerite dhe motivimin për të 
përmbushur kërkesat organizative;  të miratojë, ndërmarrë ose 
nxjerrë çdo akt, veprim dhe dokument të nevojshëm për të 
rritur masat e performancës për veprimtarine (duke përfshirë 
një konsideratë të efikasitetit kundrejt efektivitetit); të 
miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe 
dokument që lidhet me standardet e shëndetit, sigurisë dhe 
mjedisit të aplikueshem për shërbimet e ofruara nga Shoqëria; 
të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe 
dokument drejtuar departamenteve teknike dhe drejtorive të 
Shoqërisë në ushtrimin e të gjitha kompetencave të tij sipas 
sipër. Në këtë drejtim, Drejtori i Divizionit te Operacioneve 
do të ketë kompetencën për të zgjedhur dhe punesuar  
punonjësit e rendit te parë të dhe punonjesit e tjerë që i 
raportojnë atij në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë. 
Delegimi i palëve të treta të gjitha sa më sipër. 

Renald Koka

Anetar

18. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

18.1 Kryetar/anëtar
18.2 Afati i emërimit Nga :  21/11/2018 Deri : 21/11/2021

Jo
Jo

19. Anëtar i Pavarur
19.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
19.2  Kushtet e pjesëmarrjes

20. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

MARIO FRANCHIN

Kryetar

21. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

21.1 Kryetar/anëtar
21.2 Afati i emërimit Nga :  21/11/2019 Deri : 21/11/2022

22. Anëtar i Pavarur Jo
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Jo22.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
22.2  Kushtet e pjesëmarrjes

23. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

MICHELE MARIA CALI

Anetar

24. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

24.1 Kryetar/anëtar
24.2 Afati i emërimit Nga :  21/11/2019 Deri : 21/11/2022

Jo
Jo

25. Anëtar i Pavarur
25.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
25.2  Kushtet e pjesëmarrjes

26. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Oltion Rrumbullaku

Anetar

27. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

27.1 Kryetar/anëtar
27.2 Afati i emërimit Nga :  21/11/2018 Deri : 21/11/2021

Jo
Jo

28. Anëtar i Pavarur
28.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
28.2  Kushtet e pjesëmarrjes

29. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Enea Karakaçi

Anetar

30. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

30.1 Kryetar/anëtar
30.2 Afati i emërimit Nga :  21/11/2018 Deri : 21/11/2021

Jo
Jo

31. Anëtar i Pavarur
31.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
31.2  Kushtet e pjesëmarrjes

32. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Bendis Husi33.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
33.1  Afati i emërimit Nga : 21/11/2018 Deri : 

34. Aksionarët 

34.1 Numri i Aksioneve 

SNAM S.P.A
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Me te drejte vote               : 875.0000
Pa te drejte vote               : 

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes
25,00
ALBGAZ
Me te drejte vote               : 2625.0000
Pa te drejte vote               : 

35. Aksionarët 

35.1 Numri i Aksioneve 

35.2 Përqindja e pjesëmarrjes 75,00

36. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

37. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Albanian Gas Service Company
E-Mail: arber.lleshi@gmail.com  
Telefon: 0684835135  

38. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese 
kontributi eshte natyre)
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-029008-12-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

18/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-070847-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të Këshillit të administrimit, datë 
27.12.2018 për emërimin e z. SERGIO BUSATO si Kryetar i bordit mbikqyres dhe 
ndarjen e kompetencave të adminitratorëve si Drejtor i Divizionit te Operacioneve dhe 
Drejtor Ekzekutiv (CEO).. Depozitimi i vendimit të Këshillit të administrimit, datë 
11.01.2019 për ndryshim administratori. Largimi i  Alqi Bllako dhe emërimi i Arbër Lleshi 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20AC054B-DB9A-4609-A0A0-01BA0F1C852A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E24FF84D-AA06-4D41-B680-348CB10CFBF1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B98D80F9-5460-449F-A842-35D3E23E1503
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B98D80F9-5460-449F-A842-35D3E23E1503
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=990D587F-F886-4220-99D4-7B5048F55890
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=355EAFA9-DB72-4B86-BBB5-9E815669CC70
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=631C78BA-AE86-4337-ACCE-C36B8FE9AA77
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si dhe riemërimin e administratorit GIUSEPPE PELUSO. 
Telefon ishte            ("0694004003")          u be            ("0684835135")         
E-Mail ishte            ("alqibllako@gmail.com")          u be            
("arber.lleshi@gmail.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Arbër Lleshi")                      Nga data 
"11/01/2019"                        Ne daten "11/01/2022"           
eshte larguar administratori:            ("Alqi Bllako")         
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("GIUSEPPE PELUSO")                    
, Competence ishte                      ("")            u be              ("Të miratojë, ndërmarrë ose 
nxjerrë çdo akt, veprim dhe dokument që përfshin përgjegjësinë për të siguruar që 
operacionet e biznesit janë efikase në kuptimin e përdorimit të burimeve sipas nevojës 
dhe efektive për furnizimin cilësor të shërbimeve në drejtim të përmbushjes së kërkesave 
të klientëve, të gjithë sistemin e prodhimit / shërbimit dhe departamentet dhe drejtoritë e 
brendshme teknike të lidhura; të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe 
dokument që ruan dhe monitoron stafin, nivelet, aftesine e njohurive atributet (ASK), 
pritshmerite dhe motivimin për të përmbushur kërkesat organizative;  të miratojë, 
ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe dokument të nevojshëm për të rritur masat e 
performancës për veprimtarine (duke përfshirë një konsideratë të efikasitetit kundrejt 
efektivitetit); të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe dokument që lidhet 
me standardet e shëndetit, sigurisë dhe mjedisit të aplikueshem për shërbimet e ofruara 
nga Shoqëria; të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe dokument drejtuar 
departamenteve teknike dhe drejtorive të Shoqërisë në ushtrimin e të gjitha 
kompetencave të tij sipas sipër. Në këtë drejtim, Drejtori i Divizionit te Operacioneve do 
të ketë kompetencën për të zgjedhur dhe punesuar  punonjësit e rendit te parë të dhe 
punonjesit e tjerë që i raportojnë atij në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë. 
Delegimi i palëve të treta të gjitha sa më sipër. ")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("SERGIO BUSATO")                    , 
Koment ishte                      ("")            u be              ("Kryetar i bordit mbikqyres.")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-291331-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=795F3803-3ACB-4FA2-B4CC-4BAA1DC54C69
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=795F3803-3ACB-4FA2-B4CC-4BAA1DC54C69
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=304C2863-708E-48AF-9813-7DD31EE282AA
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi Asamblese PF 2018.pdf
PASH(SKK2) - AGSC  2018.xlsx
Pasqyrat financiare 2018 AGS v2c.pdf
Bilanci(SKK2) - AGSC 2018.xlsx

22/11/2019 Numri i ceshtjes: CN-415940-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt. 21.11.2019, ku vendosi 
: Ndryshimin e Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("MICHELE MARIA CALI")                      Nga data 
"21/11/2019"                        Ne daten "21/11/2022"           
eshte shtuar anetari:            ("MARIO  FRANCHIN")                      Nga data 
"21/11/2019"                        Ne daten "21/11/2022"           
eshte larguar anetari:            ("RICCARDO EDMONDO BERNABEI")         
eshte larguar anetari:            ("SERGIO BUSATO")         

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)

31/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-443626-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të Këshillit Mbikqyrës, datë 03.12.2019, 
ku është vendosur: Emërimi i Kryertarit të Këshillit Mbikqyrës, MARIO FRANCHIN, 
gjatë afatit të emërimi të tij.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("MARIO  FRANCHIN")                    , 
Koment ishte                      ("")            u be              ("Kryetar")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=699380C0-540C-404F-B1E6-5BF4EDC31FC0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=595B15C2-6B87-4857-A31F-124E493C1440
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA05E0F9-7C23-48F4-97F2-FFCD504DE4B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1FE1350-8047-4B51-8259-A3E5A96CA525
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5E543200-5D19-46CC-974F-66A6AAE496E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9578B44D-7361-490F-BC48-B1FC2AE2B8D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D0FFD82-684F-4566-AB7E-CA57EFDEC267
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D0FFD82-684F-4566-AB7E-CA57EFDEC267
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=188D3732-DAB8-45EE-9100-548037CE7015
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=188D3732-DAB8-45EE-9100-548037CE7015
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë           :29/10/2020
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E32DE55-E15E-4441-9401-8567956509EC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1DFBD2DC-B0F5-4584-8C6D-DF9C915FB12F

