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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) M03419801U

2. Data e Regjistrimit 19/10/2020
3. Emri i Subjektit FOKUS 2020
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/10/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/10/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane  Golem QERET Rruga Henz, pallat 5-katesh, kati 1, 
zona kadastrale nr.3101, banesa nr.14/287-ND, volumi 25, 
faqe 97. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 4,00
9. Objekti i aktivitetit Aktivitet ne fushen e ndertimit, ndertim objektesh civile dhe 

publike, vepra arti, rruge etj. tregtim te cdo materiali 
ndertimi me shumice dhe pakice etj. ne konstruksione te 
fshatrave turistik, ne zhvillime e zonave me ndertime te reja. 
Sherbime hotelerie, bar, kafe, restorante, pishina, hapesira 
plazhi privat dhe sherbime turistike te te gjitha llojeve 
perfshi organizim ekskursionesh, import - eksport, tregtim 
me shumice dhe pakice. Cdo transaksion tregtar ne lidhje me 
pasurite e luajtshme dhe paluajtshme, shitje, blerje 
pjesemarrjesh ne shoqeri, dege, konsurciume ose ente te 
tjera, garantimi dhe vendosja e barreve (mbi pasuri te 
luajtsme ose te paluajtshme), si dhe lidhja e cdo marreveshje 
financiare. Ofrimi i sherbimeve keshilluese, zhvillimi I 
studimeve kerkimore te tregut, krijimi I patentave dhe i 
markave tregtare si dhe te drejta te tjera te pronesise 
intelektuale, themelimi dhe organizimi I rrjeteve tregtare, 
lidhja e marreveshjeve te agjensise dhe te sherbimit, 
rezervime dhe shitje online te marri pjese ne cdo tender 
brenda dhe jashte te Republikes se Shqiperise. Ne funksion 
te qellimeve te mesiperme shoqeria mund te hyje ne tregje 
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dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e 
te paluajtshme dhe / ose pjesemarrje ne shoqeri tetjera 
tregtare.
Bledar Habili10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/10/2020                Deri: 14/10/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AltinÇopa
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 16.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 16,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët DanielRroshi

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 18.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 18,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët BledarHabili

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 66.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 66,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: FOKUS 2020
E-Mail: bledarli@live.it  
Telefon: 0682000544  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-604144-10-20

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE4A4A1B-035A-473D-AE7A-00F4D028249F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCDACB18-2564-429B-9D85-00F678066D31
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

03/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-625073-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.11.2020 per transferimin e 9% 
te kuotave te ortakut Altin Çopa ne favor te ortakut Ervin Dulla dhe per tansferimin e 7% 
te kuotave te ortakut Daniel Rrosh ne favor te ortakut Bledar Habili. Depozitimi i kontrates 
se shitjes se kuotave date 25.11.2020

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Altin Çopa")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("25.000,00")            u be              ("16.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Altin Çopa")                    , Përqindja e Kapitalit ishte                      
("25,00")            u be              ("16,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ervin Dulla")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("25.000,00")            u be              ("34.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ervin Dulla")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("25,00")            u be              ("34,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Daniel Rroshi")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("25.000,00")            u be              ("18.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Daniel Rroshi")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("25,00")            u be              ("18,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Bledar Habili")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("25.000,00")            u be              ("32.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Bledar Habili")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("25,00")            u be              ("32,00")           

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

23/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-662574-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes  të 34 % të kuotave të 
shoqërisë, datë 29.01.2021. Depozitimi i vendimit, datë 28.01.2021 ku është vendosur : -
Shitja  e 34 % të kuotave të shoqërisë nga ortaku Ervin Dulla në favor të Bledar Habili.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Ervin Dulla")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Bledar Habili")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("32.000,00")            u be              ("66.000,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ABE818EC-7C00-4BC1-ACB8-24795E3CD68B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ABE818EC-7C00-4BC1-ACB8-24795E3CD68B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A1129140-AB80-4EF8-B759-34D4C37A56B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4043AAC0-6356-49E2-B03E-51B83CFED006
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Kane ndryshuar te dhenat per            ("Bledar Habili")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("32,00")            u be              ("66,00")           

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

Datë: 18/05/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1EE8AE8C-671A-49C1-A13B-8623D9B269CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78667396-1B2C-4060-8990-A71159D109A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78667396-1B2C-4060-8990-A71159D109A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=66873FE1-68CF-45F8-9E43-CBF2F8F41F6C

