EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E
PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L04803001U
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
03/12/2010
3. Emri i Subjektit
Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company
4. Forma ligjore
Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja
Nga: 30/11/2010
Deri:
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e Ndertim i larte dhe i ulet.Ndertimi i
përcaktuar)
autostadave,rrugeve,aeroporteve dhe objekteve
sportive.Vendosja e instalimeve per
uje,gaz,ngrohje,ventilacion dhe per ftohje.Nxjerrje e gurit
per ndertim.Nxjerrje e zhavorrit dhe e reres.Shembje e
ndertesave dhe pergatitja e tokave.Grumbullimi,pastrimi dhe
shperndarja e ujit.Veprimtaria e arkitektures dhe inxhinierise
dhe keshillimin me to.Sinjalizime rrugore dhe plotesimi i
rrugeve me te gjitha pjeset perberese ne to.Projektimi dhe
rivitalizimi i projekteve rrugore,ndertimore dhe
arkitekturore.Pastrimi dhe evtitimi i ujrave ndotes,trajtimin e
mbeturinave si dhe veprimtarive sanitare te ndyshme.
Grumbullim, transport, ruajtje dhe perpunimi i mbetejeve
urbane dhe mbetjeve ndertimore te vellimshme. Larje,
fshirje, mirembajtje, pastrim i rrugeve dhe trotuareve.
Mirembajtje rutine dhe dimerore te rrugeve.
7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së Tirane Tirane TIRANE Njesia Nr.8, Rruga Xhorxhi Martini,
Përfaqësimit në Shqipëri.
Nr. 20, Godine Nr. 11 - kateshe, Shkalla 2, Kati 7
8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së Agim Kola
përfaqësimit
8.1 Afati i emërimit
Nga: 14/01/2015
Deri:
9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
Z. Agim Kola perfaqeson kompanine dhe kryen te gjitha
veprimet ne emer dhe per llogari te saj, prane te gjtiha
bankave te Republikes se Shqiperise, per hapje dhe mbyllje
llogarie si dhe depozitim dhe terheqje te vlerave monetare (
qofshin keto ne leke apo ne euro ).
10. Vende

të

tjera

të

ushtrimit

të Korce Pogradec POGRADEC Lagja nr.4, Rruga "Peliot",
1

aktivitetit:

Blloku i rrugeve te Mokres, Zona Kadastrale Nr. 8582, Nr
Pasurie 18/94

11. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregëtar: Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro
Company
E-Mail: rsmtirana@gmail.com
Telefon: 0692021921

12. Statusi:

Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë

RSM COMPANY

15. Forma ligjore
16. Kapitali
17. Data e themelimit
18. Selia
19. Kohëzgjatja

SHPK
2.500,00
22/03/2010
Nga:

Deri:

20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së Agim Kola
huaj
20.1 Afati i emërimit
Nga: 13/04/2010
Deri:
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
Lista e Dokumenteve:
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te
ngjashme)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në
vendimin e organit kompetent
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne
Shqiperi
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi
apo falimentimi
Regjistrimi Fillestar: CN-471293-12-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
24/01/2011

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-493750-01-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te shoqerise se huaj "Rsm Company",
date 20.01.2011 per shtimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Ndertim i larte dhe i ulet.")
u be
("Ndertim i larte dhe
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i ulet.Ndertimi i autostadave,rrugeve,aeroporteve dhe objekteve sportive.Vendosja e
instalimeve per uje,gaz,ngrohje,ventilacion dhe per ftohje.Nxjerrje e gurit per
ndertim.Nxjerrje e zhavorrit dhe e reres.Shembje e ndertesave dhe pergatitja e
tokave.Grumbullimi,pastrimi dhe shperndarja e ujit.Veprimtaria e arkitektures dhe
inxhinierise dhe keshillimin me to.Sinjalizime rrugore dhe plotesimi i rrugeve me te
gjitha pjeset perberese ne to.Projektimi dhe rivitalizimi i projekteve
rrugore,ndertimore dhe arkitekturore.Pastrimi dhe evtitimi i ujrave ndotes,trajtimin
e mbeturinave si dhe veprimtarive sanitare te ndyshme.")
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
22/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-585541-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pushim i perkohshem aktiviteti(Pezullim)
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-711531-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Aktivizim aktiviteti.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be

("Aktiv")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
19/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-713832-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.03.2012 per ndryshimin e
adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Petrele;
MULLET;
Zall,Godinë 1 kateshe prane Qendres Tregtare T.E.G,Km 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Rruga
29 Nentori, godine 3 kateshe prane Katedrales;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
07/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-767767-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 16.12.2011,per bashkimin e
qarkullimit bankar te kompanise ''Road sings&Marking'' me kompanine ''RSM
COMPANY''.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi

01/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-999740-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.1 date 25.01.2013 te shoqerise se
huaj ku eshte vendosur:Pushimi i perkohshem i aktivitetiti me nje perjudhe kohe nga data
25.01.2013 pa afta.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-081994-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise Nr.2 dat
24.04.2013 ku eshte vendosur: Aktivizimi i Aktivitetit.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-109239-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 24.05.2013, per pushimin e
perkohshem te aktivitetit nga data 24.05.2013-pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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28/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-111645-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.4 dat 28.05.2013 ku ne te cilen eshte
vendosur: Aktivizimi i Aktivitetit.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-519244-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 06.06.2014 ne
te cilin autorizon Z. Stiven Kola te perfaqesoje kompanine dhe te kryej te gjitha veprimet
ne emer dhe per llogari te saj, prane te gjtiha bankave te Republikes se Shqiperise, per
hapje dhe mbyllje llogarie si dhe depozitim dhe terheqje te vlerave monetare ( qofshin keto
ne leke apo ne euro ).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Stiven Kola")
,
Competence ishte
("")
u be
("Z. Stiven Kola perfaqeson
kompanine dhe kryen te gjitha veprimet ne emer dhe per llogari te saj, prane te gjtiha
bankave te Republikes se Shqiperise, per hapje dhe mbyllje llogarie si dhe depozitim dhe
terheqje te vlerave monetare ( qofshin keto ne leke apo ne euro ).")
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

04/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-592747-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci i vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

16/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-804097-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise
date 14.01.2015 ku eshte vendosur aprovimi i dorheqjes se administratorit te shoqerise Z.
Stiven Kola si dhe miratimin e administratorit te shoqerise Z. Agim Kola.
5

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Agim Kola")
eshte larguar administratori:
("Stiven Kola")

Nga data "14/01/2015"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Dokumenti i autorizimit
27/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-898178-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

10/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-175920-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.2, date 01.07.2015, ku eshte vendosur
emerimi i shoqerise "Net-SFS" me NUIS-L42007012I me partner auditimi z.Rezar
Llukaçe (ekspert kontabel me license Nr.202, date 04.10.2010) te kryeje auditimin e
pasqyrave financiare te shoqerise per vitin 2014. Saktesim i kodit ekonomik.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

19/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-211132-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.6/296 Prot., datë 17.08.2015, lëshuar
nga Shoqëria "ARB" sh.p.k., ku është urdhëruar:"Vendosja e menjehershme e masës së
sekuestros konservative në kuotat e shoqerise "RSM Company" dege e shoqerise se huaj,
shoqeri tregtare e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me NiptL04803001U me adrese ne : Godine 1 kateshe prane Qendres Tregtare "T.E.G", Km.1,
Petrele, Mullet, Zall, me perfaqesues ligjor Agim Kola dhe mos kryerjen e asnje veprimi i
cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.
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Lista e Dokumenteve:
13/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-402600-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 11.11.2015 ku eshte vendosur :
Ndryshimin e emrit te Deges dhe ndryshimin e emrit tregtar ( logo ).
Emri i subjektit ishte
("Rsm Company")
u be
("Rruge Sinjalistike
Mirembajtje & Hidro Company")
Emri Tregtar ishte
("Rsm Company")
u be
("Rruge Sinjalistike
Mirembajtje & Hidro Company")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-419742-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 17.11.2015, ku eshte vendosur
ndryshimi i selise se shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Nr.8, Rruga Xhorxhi Martini, Nr. 20, Godine Nr. 11 - kateshe, Shkalla 2, Kati
7;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Petrele;
MULLET;
Zall,Godinë 1 kateshe prane Qendres Tregtare T.E.G,Km 1;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

20/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-425180-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.10/296 Prot., Nr.296 Dosje, date
18.11.2015, protokolluar nga QKR me Nr.10432 Prot., date 18.11.2015, lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “ARB” shpk, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros
konservative njoftuar me shkresën Nr.3/296 Prot., date 14.07.2015, subjekti “Rrugë
Sinjalistikë Mirëmbajtje & Hidro Company” degë e shoqërisë së huaj, me NUIS (NIPT)
L04803001U, me administrator Z.Agim Kola
Lista e Dokumenteve:
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03/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-534877-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 02.02.2016, ku eshte vendosur:
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Ndertim i larte dhe i ulet.Ndertimi i
autostadave,rrugeve,aeroporteve dhe objekteve sportive.Vendosja e instalimeve per
uje,gaz,ngrohje,ventilacion dhe per ftohje.Nxjerrje e gurit per ndertim.Nxjerrje e zhavorrit
dhe e reres.Shembje e ndertesave dhe pergatitja e tokave.Grumbullimi,pastrimi dhe
shperndarja e ujit.Veprimtaria e arkitektures dhe inxhinierise dhe keshillimin me
to.Sinjalizime rrugore dhe plotesimi i rrugeve me te gjitha pjeset perberese ne
to.Projektimi dhe rivitalizimi i projekteve rrugore,ndertimore dhe arkitekturore.Pastrimi
dhe evtitimi i ujrave ndotes,trajtimin e mbeturinave si dhe veprimtarive sanitare te
ndyshme.")
u be
("Ndertim i larte dhe i ulet.Ndertimi i
autostadave,rrugeve,aeroporteve dhe objekteve sportive.Vendosja e instalimeve per
uje,gaz,ngrohje,ventilacion dhe per ftohje.Nxjerrje e gurit per ndertim.Nxjerrje e
zhavorrit dhe e reres.Shembje e ndertesave dhe pergatitja e
tokave.Grumbullimi,pastrimi dhe shperndarja e ujit.Veprimtaria e arkitektures dhe
inxhinierise dhe keshillimin me to.Sinjalizime rrugore dhe plotesimi i rrugeve me te
gjitha pjeset perberese ne to.Projektimi dhe rivitalizimi i projekteve
rrugore,ndertimore dhe arkitekturore.Pastrimi dhe evtitimi i ujrave ndotes,trajtimin
e mbeturinave si dhe veprimtarive sanitare te ndyshme. Grumbullim, transport,
ruajtje dhe perpunimi i mbetejeve urbane dhe mbetjeve ndertimore te vellimshme.
Larje, fshirje, mirembajtje, pastrim i rrugeve dhe trotuareve.")
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

17/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-557531-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 16.02.2016, ku eshte vendosur:
Hapja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Baldushk;
Vishaj, Toke ne Zonen Kadastrale 3784, Pasuria Nr. 14/4.;
"

BALDUSHK;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
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15/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-820399-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-857934-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

03/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-266097-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1167-017 Regj. (Dosje) date
24.04.2017 protokolluar nga QKB me Nr.6170 Prot., date 27.04.2017, leshuar nga
Permbarues Gjyqesor Artan Sima, ku eshte urdheruar: "Vendosja e sekuestros konservative
mbi pasurite e luajtshme, llogarite, depozitat apo kredite, mjetet motorrike, askionet e
debitorit subjekti "Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company" me NiptL04803001U, me perfaqesues ligjor Agim Kola me seli:Rruga Xhorxhi Martini, Nr. 20,
Godine Nr. 11 - kateshe, Shkalla 2, Kati 7, Tirane.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

29/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-350512-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 3478Prot Nr. 23 Dosje datë
23.05.2017 , protokolluar ne QKB me Nr. 7585Prot date 24.05.2017, lëshuar nga shoqeria
permbarimore “EPSA ”shpk ku është urdhëruar:Heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve
dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per subjektin: Rruge Sinjalistike
Mirembajtje &Hidro” dege e shoqerise se huaj, Nuis L04803001U me perfaqesues Agim
Kola, te kerkuar me shkresen Nr. 3372 Prot date 18.05.2017.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
06/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-353360-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.1167-017 Regj., (Dosje), datë
22.06.2017, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Artan Sima ku është urdhëruar:
“Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurete e luajtshme, llogarite, depozitave apo
kredite, mjetet motorrike, aksionet e debitoreve: Debitori, subjekti Rruge Sinjalistike
Mirembajtje & Hidro Company Dege e shoqërisë së huaj, pajisur me Nuis (Nipt)L04803001U me administrator Agim Kola.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

13/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-366743-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.3372 Prot, datë 18.05.2017,
protokolluar nga QKB me Nr. 7324 Prot., date 19.05.2017 "Për Vënien e Sekuestros
Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"EPSA", drejtuar QKB, ku është
urdhëruar: Bllokimin e kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i
kuotave per subjektin Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company, dege e shoqerise
se huaj me NUIS L04803001U, deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-379809-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

28/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-478239-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses "Vendim per Pushimin e Ekzekutimit te
Titullit Ekzekutiv" Nr.1167-017 Regj., (Dosje), datë 18.09.2017, lëshuar nga Permbaruesi
Gjyqesor Privat Artan Sima protokolluar nga QKB me Nr.13610 Prot., date 21.09.2017, ku
është urdhëruar: “Pushimi i ekzekutimit si te ekzekutuar teresisht te detyrimit ne favor te
kreditorit.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
02/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-489758-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr. 3478 Prot., Nr. 23 Dosje., datë
23.05.2017, lëshuar nga shoqeria permbarimore “EPSA ”sh.p.k., ku është urdhëruar:
Heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave
per subjektin: “Rruge Sinjalistike Mirembajtje &Hidro” dege e shoqerise se huaj, me Nuis
(Nipt)- L04803001U me perfaqesues ligjor z. Agim Kola, te kerkuar neprmjet nesh me
shkresen tone me Nr. 3372 Prot date 18.05.2017.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-816598-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 11.06.2018, ku eshte vendosur,
shtimi i objektit te aktivitetit te subjektit dhe mbyllja e nje adrese dytesore.
Objekti ishte
("Ndertim i larte dhe i ulet.Ndertimi i
autostadave,rrugeve,aeroporteve dhe objekteve sportive.Vendosja e instalimeve per
uje,gaz,ngrohje,ventilacion dhe per ftohje.Nxjerrje e gurit per ndertim.Nxjerrje e zhavorrit
dhe e reres.Shembje e ndertesave dhe pergatitja e tokave.Grumbullimi,pastrimi dhe
shperndarja e ujit.Veprimtaria e arkitektures dhe inxhinierise dhe keshillimin me
to.Sinjalizime rrugore dhe plotesimi i rrugeve me te gjitha pjeset perberese ne
to.Projektimi dhe rivitalizimi i projekteve rrugore,ndertimore dhe arkitekturore.Pastrimi
dhe evtitimi i ujrave ndotes,trajtimin e mbeturinave si dhe veprimtarive sanitare te
ndyshme. Grumbullim, transport, ruajtje dhe perpunimi i mbetejeve urbane dhe mbetjeve
ndertimore te vellimshme. Larje, fshirje, mirembajtje, pastrim i rrugeve dhe trotuareve.")
u be
("Ndertim i larte dhe i ulet.Ndertimi i autostadave,rrugeve,aeroporteve
dhe objekteve sportive.Vendosja e instalimeve per uje,gaz,ngrohje,ventilacion dhe
per ftohje.Nxjerrje e gurit per ndertim.Nxjerrje e zhavorrit dhe e reres.Shembje e
ndertesave dhe pergatitja e tokave.Grumbullimi,pastrimi dhe shperndarja e
ujit.Veprimtaria e arkitektures dhe inxhinierise dhe keshillimin me to.Sinjalizime
rrugore dhe plotesimi i rrugeve me te gjitha pjeset perberese ne to.Projektimi dhe
rivitalizimi i projekteve rrugore,ndertimore dhe arkitekturore.Pastrimi dhe evtitimi i
ujrave ndotes,trajtimin e mbeturinave si dhe veprimtarive sanitare te ndyshme.
Grumbullim, transport, ruajtje dhe perpunimi i mbetejeve urbane dhe mbetjeve
ndertimore te vellimshme. Larje, fshirje, mirembajtje, pastrim i rrugeve dhe
trotuareve. Mirembajtje rutine dhe dimerore te rrugeve.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Baldushk;
Vishaj, Toke ne Zonen Kadastrale 3784, Pasuria Nr. 14/4.;
"

BALDUSHK;

Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
21/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-830280-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2014
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

27/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-836329-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

08/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-055423-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1456/1 Prot., Nr.237 Regj., datë
29.12.2018, protokolluar nga QKB me Nr.9 Prot., datë 03.01.2019, lëshuar nga
Përmbarues Gjyqësor Arben Melonash ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së
sekuestros konservative mbi të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme asetet, kuota
të shoqërisë “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company ” degë e shoqërisë së
huaj, me NIPT L04803001U, me administrator Agim Kola si dhe mbi të drejtat që rrjedhin
nga zotërimi i këtyre kuotave.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

31/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-085783-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 1478/1 Prot. date 25.01.2019, leshuar
nga zyra permbarimore Arben Melonashi, per heqjen e mases se sekuestros konservative
per shoqerine, Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company me NUIS (NIPT)
L04803001U, me perfaqesues ligjor Agim Kola.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
18/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-228616-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1007 Prot., Nr.317 Regj., datë
11.06.2019, protokolluar nga QKB me Nr.8086 Prot., datë 12.06.2019, lëshuar nga
Përmbarues Gjyqësor Gazmor Guri, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros
konservative ne aktivet e pales debitore, shoqëria “Rruge Sinjalistike Mirembajtje &
Hidro Company ” degë e shoqërisë së huaj, me NIPT L04803001U. Aktivet e mesiperme
do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher tjeter.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

24/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-235053-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.1020 Prot., Nr.317 Regj.,, datë
17.06.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Gazmor Guri, ku ështe urdhëruar: Heqja e
mases se sekuestros konservative mbi aktivet/kredite e pales debitore shoqeria "Rruge
Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company “me NUIS (NIPT) - L04803001U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-285526-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018
Lista e Dokumenteve:
Raport Administrimi.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendimi i Asamblese se ortakeve 2018 RSMH Company.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte .xlsx
SHENIME SHPJEGUESE .pdf

29/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-388895-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 28.10.2019 ku
eshte vendosur: Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Golem;

Kryemedhenj;
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Kryemedhenj, me nr pasurie 373/70, zone kadastrale nr 2291 , Volumi 43, faqe 83;
"
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
23/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-553959-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.
Lista e Dokumenteve:
VENDIM ORTAKU.pdf
shenime shpjeguese.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
(34).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (46).xlsx

11/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-630434-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 01.12.2020 ku eshte
vendosur:Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
POGRADEC;
Pogradec;
;
POGRADEC;
Lagja nr.4, Rruga "Peliot", Blloku i rrugeve te Mokres, Zona
Kadastrale Nr. 8582, Nr Pasurie 18/94;
"
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

01/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-681478-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 31.03.2021 per mbyljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Golem;
Kryemedhenj;
Kryemedhenj, me nr pasurie 373/70, zone kadastrale nr 2291 , Volumi 43, faqe 83;
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"

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Dokumenti i autorizimit
Datë:10/05/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
( i nëpunësit të sportelit)
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