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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)

L22112003M

2. Data e Regjistrimit 12/09/2012

3. Emri i Subjektit PAYLINK

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 11/09/2012

6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/09/2012      Deri: 11/09/2092

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Vore  GJOKAJ Autostrada Tirane-Durres, Km 8, 
Godina Auto City, Kati perdhe dhe mexanin, zyra nr.01. 

8. Kapitali 573.520.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 573520000.0000

573.520,0010. 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: Sherbimin e import-eksportit te kartave smart; shërbimet e 
pagesave dhe të transferimit të parave; emetimin dhe administrimin 
e të gjitha instrumenteve të pagesës përfshirë emetimin e parasë 
elektrinike; skemë kombëtare të pagesave me kartë  shërbimet e 
“Auditimit & PenTest”, të cilat konsistojnë në shërbime të testimit 
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të sigurisë fizike dhe llogjike, si dhe simulime të penetrimit të 
sistemeve të teknologjisë së brendshme apo të jashtme dhe 
çfarëdolloj shërbimi tjetër në funksion të këtyre shërbimeve ose të 
ngjashëm me këto shërbime, duke përfshirë edhe konsulencën në 
lidhje me to; si dhe shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe 
shërbimet e tjera ndihmëse për veprimtaritë sa më lart. Me qëllim 
realizimin e objektit të mësipërm, Shoqëria mund edhe: (a) të 
kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme 
dhe/ose të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet apo veprimtari tjetër të 
cilat mund të konsiderohen të dobishme, plotësuese ose të 
nevojshme për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë; (b) të fitojë, në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, pjesëmarrje në shoqëri të 
tjera të cilat kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm apo të ndryshëm me 
atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj; dhe (c) të kryejë çdo 
aktivitet apo veprim tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm, 
plotësues ose i nevojshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë, 
me kusht që këto veprime apo aktivitete të mos sjellin ndryshim 
themelor të objektit të veprimtarisë së Shoqërisë. Për më tepër, 
Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i 
ndaluar nga legjislacioni në fuqi.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Eneida Thomaj14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  29/04/2015 Deri : 25/04/2021
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Varuzhan Piranjani

Kryetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 08/06/2016 Deri : 08/06/2022

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)

Niko Leka
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Anetar19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit

Nga : 14/07/2015 Deri : 06/07/2021
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.

Edmond Leka

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 : 14/07/2015 Deri : 06/07/2021

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.

Irena Rushaj

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 : 07/08/2017 Deri : 08/08/2023

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.

Eneida Thomaj

Anetar

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

28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit Nga : 08/06/2016 Deri : 08/06/2022

Po
Jo

29. Anëtar i Pavarur
29.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
29.2  Kushtet e pjesëmarrjes

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

 GRANT  THORNTON31.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1  Afati i emërimit Nga : 28/01/2019 Deri : 



4

UNION FINANCIAR TIRANE
Me te drejte vote               : 573520.0000
Pa te drejte vote               : 

32. Aksionarët 

32.1 Numri i Aksioneve 

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

33. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, Kati 
3, Njesia Administrative nr.5, Kodi Postar 1019 
Tirane Tirane  TIRANE Njesia bashkiake nr.9, Bulevardi 
Zogu i I, Pallati EDICOM, Kati 5/D, Zyra nr.01 

34. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: PAYLINK
E-Mail: jerinaleka@paylink.al 042387061 

35. 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)
Akti i themelimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Regjistrimi Fillestar: CN-878982-09-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

09/08/2013 Numri i ceshtjes: CN-159136-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se pergjitheshme date 
23.07.2013 ku eshte vendsur : Shtimi i objektit te veprimtarise se subjektit.
Objekti ishte            ("Sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave; emetimin dhe 
administrimin e te gjitha instrumenteve te pageses perfshire emetimin e parase elektronike; 
sherbimet keshilluese; ndermjetese dhe sherbimet e tjera ndihmese per sherbimet sa me 
siper.Te kryej cdo aktivitet te ligjshem qe lidhet me pasurit te luajteshme dhe/ose te 
paluajteshme si dhe cdo aktivitet apo veprimtari tjeter te cilat mund te konsiderohen te 
dobishme, plotesuese ose te nevojshme per realizimin e qellimeve te shoqerise. Te fitoj ne 
menyre te drejteperdrejte ose te terthorte pjesemarrjen ne shoqeri te tjera te cilat kane 
objekt te njejte, te ngjashem apo te ndryshem me ate te shoqerise, ne Shqiperi ose jashte 
saj. Te kryej cdo aktivitet apo veprim tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem, plotesues 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A6A1CC81-3128-4BAB-8B53-274CE4AA1836
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F6578FF5-B71D-4AB5-BB79-776500DCAC53
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=82B088A3-3BE3-4513-A1CC-8B9FF0A806CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25431454-9F73-40AD-AE87-BD961D70AFFA
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ose i nevojshem per realizimin e qellimeve te shoqerise, me kusht qe keto veprime apo 
aktivitete te mos sjellin ndryshim themelor te objektit te veprimtarise se shoqerise.")          
u be            ("Sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave; emetimin dhe 
administrimin e te gjitha instrumenteve te pageses perfshire emetimin e parase 
elektronike; sherbimet keshilluese; ndermjetese dhe sherbimet e tjera ndihmese per 
sherbimet sa me siper.Te kryej cdo aktivitet te ligjshem qe lidhet me pasurit te 
luajteshme dhe/ose te paluajteshme si dhe cdo aktivitet apo veprimtari tjeter te cilat 
mund te konsiderohen te dobishme, plotesuese ose te nevojshme per realizimin e 
qellimeve te shoqerise. Te fitoj ne menyre te drejteperdrejte ose te terthorte 
pjesemarrjen ne shoqeri te tjera te cilat kane objekt te njejte, te ngjashem apo te 
ndryshem me ate te shoqerise, ne Shqiperi ose jashte saj. Te kryej cdo aktivitet apo 
veprim tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem, plotesues ose i nevojshem per 
realizimin e qellimeve te shoqerise, me kusht qe keto veprime apo aktivitete te mos 
sjellin ndryshim themelor te objektit te veprimtarise se shoqerise. Skeme kombetare 
te pagesave me karte si edhe sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera 
ndihmese per veprimtarite sa me lart.")         

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

15/08/2013 Numri i ceshtjes: CN-171607-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date15.08.2013 per hapjen e nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Vore;         ;         GJOKAJ;         
Autocity, Autostrada Tirane-Durres, Km 8;         "

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

27/03/2014 Numri i ceshtjes: CN-407728-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kërkesës dt.25.03.2014, për ndryshimin e numrit të 
telefonit.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8EC00273-A0EC-4619-8707-B7D04C55F11F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=421D426B-2BDA-412A-AE5F-D7BB2DF3F7B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=421D426B-2BDA-412A-AE5F-D7BB2DF3F7B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=151405F6-212E-411B-A52B-ACBEE066B102
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A122355-CCFB-4AE4-A7FC-B108F4E3EFB0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A122355-CCFB-4AE4-A7FC-B108F4E3EFB0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6FA2407-C18D-4DE2-8BCA-FC1BA03CAF1A
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/04/2014 Numri i ceshtjes: CN-453889-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së aksionerëve date 
21.04.2014 ku është vendosur: Largimi nga detyra e ekspertit kontabel, shoqeria audituese 
"BDO ALBANIA" dhe emërimin "DELOITTE ALBANIA SH.P.K".

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:            ("DELOITTE ALBANIA SH.P.K")                      
Nga data "21/04/2014"           
eshte larguar eksperti kontabel:            ("BDO ALBANIA")         

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)

19/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-560622-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN 
FINANCIAR 2013

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Raport Auditimi

12/09/2014 Numri i ceshtjes: CN-628193-09-14

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=775153EA-79D4-42F2-B569-09811A9BA11B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=775153EA-79D4-42F2-B569-09811A9BA11B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9796AE0-58D2-4976-B652-E4E3D111C78A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=724C2A90-540D-4D9B-A660-E91421EA1130
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F6AE4C4A-255E-414A-8B9E-172A719E3071
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21072287-9C62-4221-9206-4C9BC9AD790D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5EE13CF4-4950-4FF1-838B-C4C0EF69D9E5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5EE13CF4-4950-4FF1-838B-C4C0EF69D9E5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F94541F-9A6E-4AD8-B41A-280CCE2F10A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B3F5C634-7E4B-485F-A4CE-4883E52031F4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D921F516-823E-4714-8062-65E8FC6A9BA6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D6BB4A7-AC7C-4697-BF9D-778AF775443F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00ED8CAF-6D0D-4495-958B-C420D5AB0759
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5DE2F5D-DA3C-4335-B93D-E38A7564E4A3
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Aksionarëve të 
shoqërisë, datë 15.08.2014, ku është vendosur: Të zmadhojë kapitalin e shoqërisë me 
20.000.000 lekë nëpërmjet emetimit të 20.000 aksioneve të reja me një vlerë nominale prej 
1.000 lekë secila. Shoqëria do ti emetojë 20.000 aksionet e reja për nënshkrim nga 
aksioneret e shoqërisë në propocionalitet me pjesëmarrjen e tyre në shoqëri, UNION 
FINANCIAR TIRANE shpk do të nënshkruajë 17.000 aksione, ndërsa SYMMETRIC 
GROUP shpk do të nënshkruaj 3.000 aksione. Depozitimi i Statutit të shoqërisë.
Vlera e Kapitalit ishte            "20.000.000,00"          u be            "40.000.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "20.000,00"          u be            "40.000,00"         
Capital_Paid_Value ishte            "20.000.000,00"          u be            "38.200.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("SYMMETRIC GROUP")                    , Vlera e 
Kontributit ishte                      ("3.000.000,00")            u be              ("6.000.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("SYMMETRIC GROUP")                    , Numri i 
aksioneve ishte                      ("3.000,00")            u be              ("6.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("UNION FINANCIAR TIRANE")                    , 
Vlera e Kontributit ishte                      ("17.000.000,00")            u be              
("34.000.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("UNION FINANCIAR TIRANE")                    , 
Numri i aksioneve ishte                      ("17.000,00")            u be              ("34.000,00")           

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)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

16/10/2014 Numri i ceshtjes: CN-673999-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit dt.23.09.2014, ku u vendos: Të 
shkarkohet Eksperti Kontabël Shoqëria “DELOITTE ALBANIA SH.P.K” dhe të emërohet 
Shoqëria “DELOITTE AUDIT ALBANIA”.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:            ("DELOITTE AUDIT ALBANIA")                      
Nga data "23/09/2014"           
eshte larguar eksperti kontabel:            ("DELOITTE ALBANIA SH.P.K")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=794CC7C8-DA12-4604-839E-06D471F89160
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B5B337E-5B09-4676-A8CD-2C0ECA0E4307
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=27911A3E-6240-49BA-BB1C-D59132ACD6C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=27911A3E-6240-49BA-BB1C-D59132ACD6C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9C2F28F3-79AB-4CBC-96A2-EC6A7927A081
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21B140A6-6226-4A7A-B8B2-F1BE62FEF677
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/12/2014 Numri i ceshtjes: CN-773873-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Shkreses se Raiffeisen Bank, Njoftim Debitimi, 
date 19.12.2014, per pagesen e kestit te dyte dhe te trete te pageses per rritjen e kapitalit. 
Capital_Paid_Value ishte            "38.200.000,00"          u be            "40.000.000,00"         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

30/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-836397-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asambles së Ortakut të Shoqërisë Nr. 
149/15Dt. 29.01.2015, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të 
aktivitetit. Mbyllje e një adrese dytësore dhe hapje e nje tjetër adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia bashkiake nr.9, Bulevardi Zogu i I, Pallati EDICOM, Kati 5/D, Zyra nr.01;         
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Vore;         ;         GJOKAJ;         
Autostrada Tirane-Durres, Km 8, Godina Auto City, Kati perdhe dhe mexanin, zyra 
nr.01.;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Vore;         ;         GJOKAJ;         
Autocity, Autostrada Tirane-Durres, Km 8;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Bulevardi "Zogu I", Pallati Edicom, Perball Stacionit te Trenit, Kati 13;         "

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2C94241-40B4-473C-BB03-464D695A1692
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2C94241-40B4-473C-BB03-464D695A1692
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CAC526E5-91C6-4828-A540-938F2FB867BB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C54C4AA-147C-4DBC-9703-C104BE1A3A1D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20B800CA-57E9-4BC3-A0EE-07D0FBB82C06
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88B9969F-CBFA-4007-AB11-1BC86C87FFBF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5231FB91-D77D-4CA1-8C10-1DD4B5D8DDAF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5231FB91-D77D-4CA1-8C10-1DD4B5D8DDAF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C63A65E8-4B8F-4BD8-AA6B-8993E430647F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C63A65E8-4B8F-4BD8-AA6B-8993E430647F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D0205C3B-9E5C-4B81-8868-8C8F59665115
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

23/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-883521-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2015.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

06/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-133601-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare per vitin 2014.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi

09/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-137057-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Këshillit të Administrimit të 
shoqërisë, datë 29.04.2015, ku është vendosur: Të pranojë dorëheqjen e administratorit të 
shoqërisë Znj.Liliana Nanaj. Emërimi i Znj.Eneida Thomaj si administratore e re e 
shoqërisë për një periudhë 3 vjeçare. Depoziitmi i Shkresës së Bankës së Shqipërisë, 
Nr.3922 Prot, datë 30.06.2015 për miratimin paraprak të Znj.Eneida Thomaj si 
administratore e re e shoqërisë.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Eneida Thomaj")                      Nga data 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=70BAFCDB-D181-4991-8A6C-D50B5BE39EEB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=22EDE510-97BD-4D6D-89D7-F23774289F15
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5E320F8-F495-4D98-BD21-22975A176A1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A57D2F57-EC6D-49E8-B5B5-5728F8DA6C38
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7830AE2-610A-4927-B31B-92BD17AB1816
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C03382F4-C065-4205-A710-A1B8643B1271
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C03382F4-C065-4205-A710-A1B8643B1271
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED601CCF-9D0F-4CE2-B79C-3A5034CF9469
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E395160F-5392-43A6-BCD6-4D30A89C92B9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F3F7758A-E066-47CA-AAB0-8A2D2C582157
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4C7C4367-63FA-4827-8660-8AAE03B9C339
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74AD9FDE-A2FA-48A3-84E2-978A44BCEEE4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74AD9FDE-A2FA-48A3-84E2-978A44BCEEE4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D5B0DF9-B2EB-4EE6-A890-A9B1552AEA5B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=403952F8-294C-4E19-84DE-E2F0B5D4449D
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"29/04/2015"                        Ne daten "29/04/2018"           
eshte larguar administratori:            ("Liliana Nanaj")         

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)

21/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-156900-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së aksionerëve, datë 
14.07.2015 ku është vendosur : Të emërojë anëtarët e rinj të Këshillit të Administrimit të 
shoqërisë z.Niko Leka, z.Edmond Leka dhe z.Elton Doda. Të pranojë dorëheqjen dhe 
largimin e anëtarit të Këshillit të Administrimit z. Arben Malasi. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte larguar anetari:            ("Eneida Thomaj")         
eshte larguar anetari:            ("Arben Malasi")         
eshte larguar anetari:            ("Varuzhan Piranjani")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:            ("Edmond Leka")                      Nga data "14/07/2015"                        
Ne daten "14/07/2018"           
eshte shtuar anetari:            ("Niko Leka")                      Nga data "14/07/2015"                        
Ne daten "14/07/2018"           
eshte shtuar anetari:            ("Varuzhan Piranjani")                      Nga data 
"11/09/2012"                        Ne daten "11/09/2015"           
eshte shtuar anetari:            ("Eneida Thomaj")                      Nga data "11/09/2012"                        
Ne daten "11/09/2015"           
eshte shtuar anetari:            ("Elton Doda")                      Nga data "14/07/2015"                        
Ne daten "14/07/2018"           

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)

13/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-747506-06-16

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24DED687-6372-4B38-A378-297616A8829D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C321F5A-4C15-48D4-954C-7B1344BE1208
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CB6B7C89-4205-4FF3-94B3-92F78F38D2B6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CB6B7C89-4205-4FF3-94B3-92F78F38D2B6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CE164C8-82DF-4471-BF1F-521BCF6155A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E4E3C69B-9C9A-4884-A220-BCC13332BF77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A11BF49B-1C82-48B6-8EAB-E715F3333AB7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A11BF49B-1C82-48B6-8EAB-E715F3333AB7
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 08.06.2016, ku eshte vendosur: 
Riemerimi i Anetareve te Keshillit te Administrimit.   

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Varuzhan Piranjani")                    , 
Nga Data ishte                      ("11/09/2012")            u be              ("08/06/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Varuzhan Piranjani")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("11/09/2015")            u be              ("08/06/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Eneida Thomaj")                    , Nga 
Data ishte                      ("11/09/2012")            u be              ("08/06/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Eneida Thomaj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("11/09/2015")            u be              ("08/06/2019")           

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

30/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-857030-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-370796-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates se shitjes date 07.07.2017 ndermjet 
pales shitese shoqerise  SYMMETRIC GROUP e cila shet 15% te kuotave qe zoteron ne 
shoqerine "PAYLINK " sh.a dhe pales blerese UNION FINANCIAR TIRANE.  
Depozitimi i ekstraktit te regjistrit te aksioneve date 07.07.2017.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:            ("SYMMETRIC GROUP")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("UNION FINANCIAR TIRANE")                    , 
Vlera e Kontributit ishte                      ("34.000.000,00")            u be              
("40.000.000,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0DAE5C47-7E89-4904-8917-15389D772E0E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40ED943E-558D-411E-975D-5BB68D1BD1F8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=58A58FA7-7992-4C72-BD48-A34F789C5779
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=58A58FA7-7992-4C72-BD48-A34F789C5779
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD6BA36B-AF6D-4B3F-9EDA-C8B5504313AA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=740349F0-E913-4859-8D3D-C9456AF96BE4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=576A8A97-D442-4139-A200-D282A0CCB5FA
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Kane ndryshuar te dhenat per            ("UNION FINANCIAR TIRANE")                    , 
Përqindja e Kapitalit ishte                      ("85,00")            u be              ("100,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("UNION FINANCIAR TIRANE")                    , 
Numri i aksioneve ishte                      ("34.000,00")            u be              ("40.000,00")           

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

31/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-409168-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2016

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

08/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-420924-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së pergjithshme, datë 
13.07.2017 ku është vendosur : 1- Të emërojë Znj. Irena Rushaj anëtare e Këshillit të 
Administrimit të shoqërisë per nje periudhe  3 (tre)vjeçare.  2- Të pranojë dorëheqjen dhe 
largimin e anëtarit të Këshillit të Administrimit Z. Elton Doda.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:            ("Irena Rushaj")                      Nga data "07/08/2017"                        
Ne daten "07/08/2020"           
eshte larguar anetari:            ("Elton Doda")         

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B0E77510-70A2-4EAD-90AB-276A0C99B6C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B0E77510-70A2-4EAD-90AB-276A0C99B6C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8D7842D-7813-491D-B8BA-9634E97C5796
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C794D693-1206-4F97-B3C2-BE185249A92D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=003D26E2-0DE2-4A38-8283-EB8AB93F83D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF0F49DC-C54F-4417-9B01-61572F45AD9C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC659648-B863-4C9C-BC25-DD165016F5FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF134E4E-C943-4E69-89CA-FA859456121F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ECF96C00-45F2-4EE3-ACEB-208BD82DA24F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98FB65D0-8A66-468C-86EB-AF40D6A8259B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98FB65D0-8A66-468C-86EB-AF40D6A8259B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A44C6F25-D82B-41BA-8CA8-FC38BD489CDC
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20/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-598983-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve, date 14.12.2017 per zmadhimin e kapitalit 
dhe emerimin e anetarit te keshillit te admnistrimit Dritan Mollanji. Depozitimi i statutit, 
date 14.12.2017.
Vlera e Kapitalit ishte            "40.000.000,00"          u be            "573.520.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "40.000,00"          u be            "573.520,00"         
Capital_Paid_Value ishte            "40.000.000,00"          u be            "573.520.000,00"         
Objekti ishte            ("Sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave; emetimin dhe 
administrimin e te gjitha instrumenteve te pageses perfshire emetimin e parase elektronike; 
sherbimet keshilluese; ndermjetese dhe sherbimet e tjera ndihmese per sherbimet sa me 
siper.Te kryej cdo aktivitet te ligjshem qe lidhet me pasurit te luajteshme dhe/ose te 
paluajteshme si dhe cdo aktivitet apo veprimtari tjeter te cilat mund te konsiderohen te 
dobishme, plotesuese ose te nevojshme per realizimin e qellimeve te shoqerise. Te fitoj ne 
menyre te drejteperdrejte ose te terthorte pjesemarrjen ne shoqeri te tjera te cilat kane 
objekt te njejte, te ngjashem apo te ndryshem me ate te shoqerise, ne Shqiperi ose jashte 
saj. Te kryej cdo aktivitet apo veprim tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem, plotesues 
ose i nevojshem per realizimin e qellimeve te shoqerise, me kusht qe keto veprime apo 
aktivitete te mos sjellin ndryshim themelor te objektit te veprimtarise se shoqerise. Skeme 
kombetare te pagesave me karte si edhe sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime 
te tjera ndihmese per veprimtarite sa me lart.")          u be            ("Objekti i Shoqërisë do 
të përfshijë, veprimtaritë e mëposhtme: shërbimet e pagesave dhe të transferimit të 
parave; emetimin dhe administrimin e të gjitha instrumenteve të pagesës përfshirë 
emetimin e parasë elektrinike; skemë kombëtare të pagesave me kartë  shërbimet e 
“Auditimit & PenTest”, të cilat konsistojnë në shërbime të testimit të sigurisë fizike 
dhe llogjike, si dhe simulime të penetrimit të sistemeve të teknologjisë së brendshme 
apo të jashtme dhe çfarëdolloj shërbimi tjetër në funksion të këtyre shërbimeve ose të 
ngjashëm me këto shërbime, duke përfshirë edhe konsulencën në lidhje me to; si dhe 
shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbimet e tjera ndihmëse për veprimtaritë 
sa më lart. Me qëllim realizimin e objektit të mësipërm, Shoqëria mund edhe: (a) të 
kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të 
paluajtshme, si dhe çdo aktivitet apo veprimtari tjetër të cilat mund të konsiderohen 
të dobishme, plotësuese ose të nevojshme për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë; (b) 
të fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, pjesëmarrje në shoqëri të tjera 
të cilat kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm apo të ndryshëm me atë të Shoqërisë, në 
Shqipëri ose jashtë saj; dhe (c) të kryejë çdo aktivitet apo veprim tjetër që mund të 
konsiderohet i dobishëm, plotësues ose i nevojshëm për realizimin e qëllimeve të 
Shoqërisë, me kusht që këto veprime apo aktivitete të mos sjellin ndryshim themelor 
të objektit të veprimtarisë së Shoqërisë. Për më tepër, Shoqëria mund të kryejë çdo 
aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga legjislacioni në fuqi.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
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Kane ndryshuar te dhenat per            ("UNION FINANCIAR TIRANE")                    , 
Vlera e Kontributit ishte                      ("40.000.000,00")            u be              
("573.520.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("UNION FINANCIAR TIRANE")                    , 
Numri i aksioneve ishte                      ("40.000,00")            u be              ("573.520,00")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:            ("Dritan Mollanji")                      Nga data "14/12/2017"                        
Ne daten "14/12/2020"           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit

27/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-760118-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres date 25.04.2018 
per riemerimin e znj. Eneida Thomaj per nje afat 3 vjeçar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Eneida Thomaj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("29/04/2018")            u be              ("25/04/2021")           

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

12/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-858091-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.07.2018 ku eshte vendosur:Te 
riemeroje anetaret e Keshillit te Administrimit te shoqerise te Z.Niko Leka dhe Z.Edmond 
Leka per nje afat 3 vjecar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Niko Leka")                    , Kohëzgjatja 
ishte                      ("14/07/2018")            u be              ("06/07/2021")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CAA64556-BC7A-4C3B-A2B2-1E89E200F2CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CAA64556-BC7A-4C3B-A2B2-1E89E200F2CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=900C4061-85F3-40A7-8EE9-8BB97C394A37
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E781017A-50C5-4223-AE9F-C7C4C440F060
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=732DFF5E-4712-4613-B61F-D82AB1922354
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED7C0946-9886-4B56-A402-A48D2397F86C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E9DC1DA-39CF-4CB6-9A56-BEE41FB31716
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E9DC1DA-39CF-4CB6-9A56-BEE41FB31716
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=96ECAD36-27C3-404F-89D4-EF4B3BC077DF


15

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Edmond Leka")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("14/07/2018")            u be              ("06/07/2021")           

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

01/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-895899-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

28/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-139776-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 
28.01.2019, ku është vendosur:  Shkarkimin e ekspertit kontabël të autorizuar “DELOITTE 
AUDIT ALBANIA” dhe emërimin e ekspertit kontabël të autorizuar “GRANT 
THORNTON”.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("jerinaleka@paylink.al")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:            ("GRANT  THORNTON")                      Nga data 
"28/01/2019"           
eshte larguar eksperti kontabel:            ("DELOITTE AUDIT ALBANIA")         

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D44F8E67-C552-4BD1-8B9C-01D8C58B3D12
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47CB7A31-5C85-4B17-B585-85A7FB68ADD7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C8640552-8167-48E9-B723-ECAAE71CEEED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C8640552-8167-48E9-B723-ECAAE71CEEED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8886FF8-8559-47D2-8C5C-0A3025F3E75F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8886FF8-8559-47D2-8C5C-0A3025F3E75F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD5195F1-A176-4361-813F-2B3001A4C9E8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9BBE2D4-B582-4D27-8FA4-3514DA7CC0DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75B97527-0BF6-4F27-A9E1-7EB5EBD16973
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3A3236C-8C01-4271-82C9-A84AC472A5E8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A79A482E-C2A4-46D9-8ED4-CFE9005D9AE0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E89C2022-3C74-456D-AE88-ED8D3BFE5ED3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AA54064-7FAF-495F-9B0C-594A05FC467E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D1AABF1-ACB8-4311-9791-7B09704BBADD
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paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-209487-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.05.2019, ku eshte vendosur, 
riemerimi i dy anetareve te Keshillit te Administrimit te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Eneida Thomaj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("08/06/2019")            u be              ("08/06/2022")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Varuzhan Piranjani")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("08/06/2019")            u be              ("08/06/2022")           

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

29/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-282287-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i pasqyrave financiare të vitit 2018

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar PayLink sha 2018(2).xlsx
Pasqyrat Financiare PayLink Sha 2018.pdf.xls.pdf
Nota shpjeguese PayLink 2018.pdf
Vendimi i Asamblese se Aksionereve PayLink sha.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 
PayLink 2018 (2).xlsx

03/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-560366-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2019.

Lista e Dokumenteve:
Shenimet Shpjeguese PayLink sha 2019.pdf

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D1AABF1-ACB8-4311-9791-7B09704BBADD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7EDC7DD2-789F-4B54-8F91-A9FD26A22B4E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5417A8E8-C8E5-45E7-A927-0BC7745B3298
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13673DD0-31AE-41D8-BBD4-1458812F754D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13673DD0-31AE-41D8-BBD4-1458812F754D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7C229519-9065-455E-ACD5-F025D8AD35B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=62D1A89D-0A96-4B30-9C27-973B4087023C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C95A6ADB-D7D4-45D7-8F9D-8A310EE004C9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2BD9BA09-D44E-4FEF-9071-A46B947D8AB8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5983F4D-35C7-4253-B7F6-68FB35ED19BB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64A0A864-B914-4E67-9AF5-AED325AA4407
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64A0A864-B914-4E67-9AF5-AED325AA4407
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2F4F4762-E2B4-4E4B-9D8A-C550A6EA17DA
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Pasqyra e pozicionit financiar PayLink sha 2019.xlsx
Pasqyra e Performances (sipas natyres) PayLink sha 2019.xlsx
Pasqyrat Financiare PayLink sha_2019.pdf
Vendim i Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise PayLink sha 2019.pdf

30/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-562999-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 27.07.2020 ku eshte vendosur:Te 
riemeroje znj.Irena Rushaj si anetare te Keshillit te Administrimit te shoqerise per nje 
periudhe 3 vjecare duke filluar nga data 08.08.2020.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Irena Rushaj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("07/08/2020")            u be              ("08/08/2023")           

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

16/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-619349-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 12.11.2020 per hapje adrese 
dytesore

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, Kati 3, Njesia Administrative nr.5, Kodi Postar 1019;         
"

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

26/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-649803-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 25.01.2021 per 
cregjistrimin nga regjistri te anetarit te Keshillit te Administrimit Dritan Mollanji si pasoje 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0550E97D-5F7C-454F-801E-7C0F81BD4096
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7115CB4A-15AB-488D-ADF7-568492FB79FE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C1FF92C-A016-47A1-8C11-00B2CD17B170
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D05D42D8-D68E-489C-BDA3-85C15890E0E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=59022DAF-90C0-4AE5-BD47-4DE82230191D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BDF9A03B-781E-4A8C-BC37-5B9E184AE8D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=73A70FE1-4B0F-4364-BAE2-810D677067B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=73A70FE1-4B0F-4364-BAE2-810D677067B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5C37F62-A142-407F-9F0D-231196C25228
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5C37F62-A142-407F-9F0D-231196C25228
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7DA049CF-793D-44A2-BA74-A20F517DDCD9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD2DD8D8-0A2E-42A1-BAC6-FFBDBDEEA4E4
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e perfundimit te mandatit te tij qe me date 14.12.2020. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte larguar anetari:            ("Dritan Mollanji")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

25/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-663484-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 22.02.2021 për ndryshim objekti 
aktiviteti.
Objekti ishte            ("Objekti i Shoqërisë do të përfshijë, veprimtaritë e mëposhtme: 
shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; emetimin dhe administrimin e të gjitha 
instrumenteve të pagesës përfshirë emetimin e parasë elektrinike; skemë kombëtare të 
pagesave me kartë  shërbimet e “Auditimit & PenTest”, të cilat konsistojnë në shërbime të 
testimit të sigurisë fizike dhe llogjike, si dhe simulime të penetrimit të sistemeve të 
teknologjisë së brendshme apo të jashtme dhe çfarëdolloj shërbimi tjetër në funksion të 
këtyre shërbimeve ose të ngjashëm me këto shërbime, duke përfshirë edhe konsulencën në 
lidhje me to; si dhe shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbimet e tjera ndihmëse për 
veprimtaritë sa më lart. Me qëllim realizimin e objektit të mësipërm, Shoqëria mund edhe: 
(a) të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të 
paluajtshme, si dhe çdo aktivitet apo veprimtari tjetër të cilat mund të konsiderohen të 
dobishme, plotësuese ose të nevojshme për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë; (b) të 
fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, pjesëmarrje në shoqëri të tjera të cilat 
kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm apo të ndryshëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose 
jashtë saj; dhe (c) të kryejë çdo aktivitet apo veprim tjetër që mund të konsiderohet i 
dobishëm, plotësues ose i nevojshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë, me kusht që 
këto veprime apo aktivitete të mos sjellin ndryshim themelor të objektit të veprimtarisë së 
Shoqërisë. Për më tepër, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i 
ndaluar nga legjislacioni në fuqi.")          u be            ("Sherbimin e import-eksportit te 
kartave smart; shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; emetimin dhe 
administrimin e të gjitha instrumenteve të pagesës përfshirë emetimin e parasë 
elektrinike; skemë kombëtare të pagesave me kartë  shërbimet e “Auditimit & 
PenTest”, të cilat konsistojnë në shërbime të testimit të sigurisë fizike dhe llogjike, si 
dhe simulime të penetrimit të sistemeve të teknologjisë së brendshme apo të jashtme 
dhe çfarëdolloj shërbimi tjetër në funksion të këtyre shërbimeve ose të ngjashëm me 
këto shërbime, duke përfshirë edhe konsulencën në lidhje me to; si dhe shërbimet 
këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbimet e tjera ndihmëse për veprimtaritë sa më lart. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=125DBE04-EB93-4061-9C6C-2185648C6CD2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1DF3A431-AD87-4CD7-AE38-28E117F5493E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0B1CC15-EBF8-41B9-A1F1-B70175537F51
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Me qëllim realizimin e objektit të mësipërm, Shoqëria mund edhe: (a) të kryejë çdo 
aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, si dhe 
çdo aktivitet apo veprimtari tjetër të cilat mund të konsiderohen të dobishme, 
plotësuese ose të nevojshme për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë; (b) të fitojë, në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, pjesëmarrje në shoqëri të tjera të cilat kanë 
objekt të njëjtë, të ngjashëm apo të ndryshëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose 
jashtë saj; dhe (c) të kryejë çdo aktivitet apo veprim tjetër që mund të konsiderohet i 
dobishëm, plotësues ose i nevojshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë, me kusht 
që këto veprime apo aktivitete të mos sjellin ndryshim themelor të objektit të 
veprimtarisë së Shoqërisë. Për më tepër, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër 
i cili nuk është i ndaluar nga legjislacioni në fuqi.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

Datë           :16/03/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8AD1353B-A15F-4E3C-8DDC-034C75C2FFBE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51005E24-E8D0-44DF-AED1-8DE2171A3A28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF3604D5-0009-4A6B-8511-A135FDE7F5A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F75A885-443D-468B-97A6-D17CD26880A5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F75A885-443D-468B-97A6-D17CD26880A5

