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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)

M02122036O

2. Data e Regjistrimit 22/09/2020

3. Emri i Subjektit GOLD FORTUNE

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 18/09/2020

6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/09/2020      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE ABA Business Center, Rr. Papa 
Gjon Pali II. Godina nr. 12. Kati 13, Zyra nr. 1306. Kodi 
Postar 1010 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

100,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 35.000,00
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: Ofrimin e sherbimeve financiare te shoqerise komisionere dhe/ose 
te agjentit te tokenit digjital (TD) pas marrjes te licencave 
perkatese nga autoritetet shteterore ne perputhje me ligjin "Per 
Tregjet e Kapitalit" dhe Ligjit "Per tregjet fmanciare te bazuara ne 
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teknologjine e regjistrave te shperndare", etj. Ofrimin e sherbimeve 
te brokerimit, sherbime keshillimore per kembimet valutore, 
sherbime keshillimore per investime fmanciare si dhe çdo aktivitet 
tjeter tregtar dhe financiar ne perputhje me legjislacionin shqiptar.   

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Stelian Mataj14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  18/09/2020 Deri : 18/09/2023
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Bledar Manaj

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 : 12/10/2020 Deri : 12/10/2023

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.

Argent Alltari

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 12/10/2020 Deri : 12/10/2023

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.

Stelian Mataj

Kryetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 12/10/2020 Deri : 12/10/2023

Po23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqësues i Punëmarrësve Jo
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23.2  Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
Indrit Banka

Anetar

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

25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit Nga : 12/10/2020 Deri : 12/10/2023

Po
Jo

26. Anëtar i Pavarur
26.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
26.2  Kushtet e pjesëmarrjes

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

 SOKOL TOSKA28.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
28.1  Afati i emërimit Nga : 12/10/2020 Deri : 

Stelian Mataj
Me te drejte vote : 70.0000
Pa te drejte vote : 

29. Aksionarët 

29.1 Numri i Aksioneve 

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes 70,00

Wang. Zhijian
Me te drejte vote : 30.0000
Pa te drejte vote : 

30. Aksionarët 

30.1 Numri i Aksioneve 

30.2 Përqindja e pjesëmarrjes 30,00

31. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

32. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: GOLD FORTUNE
E-Mail: mataj.steljan@gmail.com  
Telefon: 0693457680  

33. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8B2357DD-ECE8-4EEA-BC9C-068C617ED249
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F556D051-2430-4475-9ADE-273E11488305
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=96DB3662-38DE-4518-A930-32EFDDC7C80F
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Akti i themelimit
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese 
kontributi eshte natyre)
Dokumenti i vertetuar qe permban specimenet e administratoreve
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Regjistrimi Fillestar: CN-591613-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/09/2020 Numri i ceshtjes: CN-595437-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 28.09.2020 ku 
eshte kerkuar: ndryshimi i postes elektronike (e-mail).
E-Mail ishte            ("matja.steljna@gmail.com")          u be            
("mataj.steljan@gmail.com")         

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

22/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-606364-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë datë 
12.10.2020, ku është vendosur: Transferimi nëpërmjet shitjes së 30% të kuotave që zotëron 
në shoqëri ortaku në favor të Z.Wang Zhijian. Depozitimi i Marrëveshjes për shitjen e 
aksioneve, datë 12.10.2020.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Wang. Zhijian")                      Numri i aksioneve "30,00             
Perqindja ne kapital "30,00"                        Kontributi ne para "1.050.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Stelian Mataj")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("3.500.000,00")            u be              ("2.450.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Stelian Mataj")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("100,00")            u be              ("70,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Stelian Mataj")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("100,00")            u be              ("70,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6CBD2B0-8E0C-461A-BA73-371C8CF9CEE3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=01BCACD2-1DE6-48C6-88E5-627E54629EAA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=01BCACD2-1DE6-48C6-88E5-627E54629EAA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AD14E315-B283-44A9-856E-82923CAEBDD4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5BC916A1-B931-41F9-B940-B69C6F6082C1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4070019D-CE1E-4E12-87B6-085AC89F0C2C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4070019D-CE1E-4E12-87B6-085AC89F0C2C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=32B1992A-4FE8-4F80-BB30-D080C4941683
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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)
Transferim i kuotave te kapitalit

27/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-609864-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të aksionerit të vetëm të Shoqërisë datë 
12.10.2020, ku është vendosur: 1- Emërimi i anëtarëve të këshillit të administrimit të 
shoqërisë. 2- Emërimi i z. Sokol Toska si ekspert kontabël të shoqërisë. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:            ("SOKOL TOSKA")                    
, Nga Data ishte                      ("18/09/2020")            u be              ("12/10/2020")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Stelian Mataj")                    , Nga Data 
ishte                      ("18/09/2020")            u be              ("12/10/2020")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Stelian Mataj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("18/09/2023")            u be              ("12/10/2023")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Argent Alltari")                    , Nga Data 
ishte                      ("18/09/2020")            u be              ("12/10/2020")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Argent Alltari")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("18/09/2023")            u be              ("12/10/2023")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Bledar Manaj")                    , Nga Data 
ishte                      ("18/09/2020")            u be              ("12/10/2020")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Bledar Manaj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("18/09/2023")            u be              ("12/10/2023")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Indrit Banka")                    , Nga Data 
ishte                      ("18/09/2020")            u be              ("12/10/2020")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Indrit Banka")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("18/09/2023")            u be              ("12/10/2023")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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=3F80E207-7A76-435C-9BDE-4DC0003DFA7A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C64E2AC-BBE2-433C-8766-65D13CEFB69B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=074BFE01-9571-4568-B516-69EA0DDA4D49
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=074BFE01-9571-4568-B516-69EA0DDA4D49
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D98CEE3-74EE-425A-B53C-88E9D9B0EBEE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=435F8691-9069-4115-9A0F-921DEE262B45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18B2245B-5FCD-49A2-97FA-EAAA33561779
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18B2245B-5FCD-49A2-97FA-EAAA33561779
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Datë           :29/10/2020
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


