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

L12029007K
29/08/2011

3. Emri i Subjektit

A.M.G Group Albania

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

25/08/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 25/08/2011
Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane - Durres, Km.4,
prane godines Emigres.
100.000,00

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

100,00
Perpunim te mineraleve metalore dhe jometalore, pasurimi i
tyre deri ne metalurgji (shkrirjen e tyre) me metoda
bashkekohore. Prodhim tregtim me shumice dhe pakice,
eksport-import, te mineraleve metalore dhe jo metalore si
dhe makinerive e paisjeve qe do te perdoren per kerkimin,
zbulimin, shfrytezimin, perpunimin dhe shkrirjen e
ketyre.Prodhim, tregtim geliqe ndertimi. Prodhim, tregtim
me shumice e pakice, import-eksport i materialeve te
industrise se geliqeve si eshte dhe pa u kufizuar vetem me to:
aliazhet metalike, derdhjet metalike, konstruksionet e
gelikut, profilet me saldim dhe te petezuara, tubat me saldim,
elementet e tjere, te konstruksioneve metalike, etj. Prodhim,
tregtim, import-eksport, punime siperfaqesore dhe/ose
nentokesore, te produkteve minerare qe perdoren si lende
hyrese ne industrine metalurgjike. Grumbullim, demolim,
perpunim, tregtim, import-eksport te skrapeve te
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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

ndryshem.Kerkim, zbulim, shfrytezim siperfaqesor dhe / ose
nentokesor te mineraleve te dobishme metalore dhe jo
metalore (industriale). Veprimtari ne fushen minerare.
Projektim, ndertim, prodhim e shfrytezim te karrierave e
gelqeroreve. Ngritja dhe shfrytezimi i linjave dhe reparteve
per prodhime te ndryshme. Ndertim e shfrytezim te linjave
inerte. Eksport-import artikuj te ndryshem industrial, lende
drusore;lende te pare per ndertim dhe per konstruksione
metalike; vegla pune ; impiante te ndryshme; pajisje per
ndricim; pjese kembimi auto; sherbim servis auto. Projektim
e ndertim konstruksione metalike.
Milazim Ademi
Nga: 24/07/2012

Deri: 24/07/2017

MilazimAdemi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Lezhe Rubik RUBIK Uzina e Rafinimit te Bakrit, Rubik
Elbasan Bradashesh BRADASHESH Rruga Nacionale
Tirane - Elabasan, Zona e Kombinatit Metalurgjik, Zona
Kadastrale Nr. 1258, Numri i Pasurise 198/98/36 (toke).
Durres Durres DURRES Porti detar Durres - Kalata Lindore
Durres Elbasan Librazhd LIBRAZHD Stacioni i trenitXhyre-Librazhd
Emri Tregtar: A.M.G Group Albania
Telefon: 0692025011

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
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Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-587200-08-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
21/09/2011

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-596986-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimin e vendimit date 16.09.2011 ku eshte
vendosur;Miratimi per largimin e Z.Ardi Xhaferri nga detyra e administratorit te
shoqerise.Emerimi i Z.Aurel Kala si administrator te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Aurel Kala")
Ne daten "16/09/2016
eshte larguar administratori:
("Ardi Xhaferri")

Nga data "16/09/2011

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
20/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-838330-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vedimit date 17.07.2012,per miratimin e shitjes se
kuotave te kapitalit.Depozitimi i kontrate shitje kuotash kapitali nr 5183 Rep,nr 1232
Kol,date 18.07.2012.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Milazim Ademi")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Sabri Kala")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

25/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-844020-07-12
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se pergjithshme date
24/07/2012 ku eshte vendosur ndryshimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Milazim Ademi")
"24/07/2012
Ne daten "24/07/2017
eshte larguar administratori:
("Aurel Kala")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
07/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-027939-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 04.03.2013, te asamblese se
pergjithshme te shoqerise, ku eshte vendosur hapja e dy adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
LIBRAZHD;
Librazhd;
LIBRAZHD;
Stacioni i trenit-Xhyre-Librazhd;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Porti detar Durres - Kalata Lindore Durres;
"

;
DURRES;

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)
01/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-055336-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 27.03.2013 per
hapjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
Rubik;
;
Uzina e Rafinimit te Bakrit, Rubik;
"

RUBIK;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
4

Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
06/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-501356-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depoztimi i kerkeses date 06.06.2014, te administratorit te
shoqerise "A.M.G Group Albania", sh.p.k, ku eshte kerkuar: Hapja e adreses dytesore te
ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Bradashesh;
BRADASHESH;
Rruga Nacionale Tirane - Elabasan, Zona e Kombinatit
Metalurgjik, Zona Kadastrale Nr. 1258, Numri i Pasurise 198/98/36 (toke).;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
01/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-582909-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci i vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

11/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-864439-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
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Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
13/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-932333-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.17433/3 Prot, datë 05.03.2015,
lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së
Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë
përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e
tatimpaguesit debitor.
Lista e Dokumenteve:

22/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-105490-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

08/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-188287-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.723 Prot, datë 27.02.2017, "Për
Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Petani Bailiff's
Office", protokolluar nga QKB me Nr.3213, datë 03.03.2017, ku është urdhëruar:
Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron A.M.G Group
Albania shpk me NIPT L12029007K me qëllim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga
detyrimi për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr.1791/U datë 11.11.2015 i Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Durrës. Kjo sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë nga
ana e Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Private "Petani Bailiff's Office" shpk.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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Datë: 10/11/2020

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