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

L94602803N
02/10/2019

3. Emri i Subjektit

MARINA LIMION

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

01/10/2019

6. Kohëzgjatja

Nga: 01/10/2019
Vlore Sarande SARANDE Porti Detar Limion, nr pasurie
5/232, lagjja nr.4
45.958.000,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

2,00
Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të Kontrates se
Koncesionit që do të lidhet midis Ministrise se Transportit
dhe
Infrastruktures
'Autoriteti
Kontraktues'
dhe
Koncensionarit, me objekt "Rikonstruksionin, Operimin dhe
Transferimin e portit turistik "Marina Limion", si dhe
kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshem, ndihmës apo
plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së
kushteve të kontratës se koncensionit". Shoqëria e zhvillon
akivitetin në perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe
me statutin e saj, ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe
jashtë saj.
Genard Kastrati
Nga: 01/10/2019

Deri: 01/10/2022

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

Viron Hamzai
Nga: 01/10/2019

Deri: 01/10/2022

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
1

13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

KASTRATI GROUP
Para: 22.979.000,00

Natyre:

1,00
50,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Ortakët
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

EDIL - AL - IT
Para: 22.979.000,00

Natyre:

1,00
50,00

15.4 Komente (nëse ka)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
17. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: MARINA LIMION
E-Mail: marinalimionsarande@gmail.com

18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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)
Regjistrimi Fillestar: CN-355438-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/06/2020

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-518421-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 18.05.2020, ku eshte vendosur:
Miratimi i zmadhimit te kapitalit te shoqerise nga kontributi ne leke i ortakeve te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"12.500.000,00"
u be
"18.677.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"6.250.000,00"
u be
"9.338.500,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("EDIL - AL - IT")
Kontributit ishte
("6.250.000,00")
u be
Kane ndryshuar te dhenat per
("KASTRATI GROUP")
Kontributit ishte
("6.250.000,00")
u be

, Vlera e
("9.338.500,00")
, Vlera e
("9.338.500,00")

Lista e Dokumenteve:
2

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)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
26/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-530857-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 09.06.2020 per zmadhimin e
kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"18.677.000,00"
u be
"31.093.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"9.338.500,00"
u be
"15.546.500,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("EDIL - AL - IT")
Kontributit ishte
("9.338.500,00")
u be
Kane ndryshuar te dhenat per
("KASTRATI GROUP")
Kontributit ishte
("9.338.500,00")
u be

, Vlera e
("15.546.500,00")
, Vlera e
("15.546.500,00")

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
24/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-553937-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
scan0010.pdf
Vendimi nr 4 Asamblese se Ortakeve Marina Limion.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

05/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-598566-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
17.09.2020 ku eshte vendosur: Miratimi i rritjes se kapitalit nepermjet kontributit ne para
te dy shoqerive ortake.
Vlera e Kapitalit ishte
"31.093.000,00"
u be
"38.539.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"15.546.500,00"
u be
"19.269.500,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("KASTRATI GROUP")
Kontributit ishte
("15.546.500,00")
u be

, Vlera e
("19.269.500,00")
3

Kane ndryshuar te dhenat per
("EDIL - AL - IT")
Kontributit ishte
("15.546.500,00")
u be

, Vlera e
("19.269.500,00")

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
10/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-669994-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 24.02.2021 per zmadhimin e
kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"38.539.000,00"
u be
"45.958.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"19.269.500,00"
u be
"22.979.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("EDIL - AL - IT")
Kontributit ishte
("19.269.500,00")
u be
Kane ndryshuar te dhenat per
("KASTRATI GROUP")
Kontributit ishte
("19.269.500,00")
u be

, Vlera e
("22.979.000,00")
, Vlera e
("22.979.000,00")

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)

Datë: 29/04/2021

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