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

L72230026K
30/10/2017

3. Emri i Subjektit

A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

23/10/2017

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/10/2017
Tirane Tirane TIRANE Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri tek
tregu Çam, Kati i pare, Njesia Administrative nr.10
100,00

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

1,00
Tregtimin
e
te
gjitha
llojeve
te
mallrave,
materialeve,automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te
ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'te ndryshme
te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, kulturor,
sportiv, te sherbimeve, pjese kembimi, goma te ndryshme,
bated automjetesh etj. Importimin dhe eksportimin e tyre;
Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,
industriale, bujqesore, produkte ushqimore, materiale
ndertimi, pesticide, pajisje elektronike, etj. import, eksport;
Tregti te gazit te lengshem, vajrave lubrifikante. Hapje bar
bufe, restorant, salon mode, servis makinash, lavazh, motel,
agjensi turistike; Ndertim objektesh. Punime lyerje,
hidraulike, elektrike, suvatime, gipsi etj. Tregti te pajisjeve
elektronike, kompjutera, aksesore, kancelari. Ndertim dhe
mirembajtje e rrugeve, prodhim materialesh inerte dhe
tregtimi i tyre; Tregtim materiale elektrike dhe paisje
laboratorike, transformator, elektromotor dhe riparim,
sherbim per transformator dhe elektromotorra. Tregetimit,
import-eksport me shumice dhe pakice te materialeve e
paisjeve elektrike, industriale e elekroshtepiake, paisjeve e
sistemeve te impianteve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit)
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

si dhe impianteve te tjera te cfare'do lloji; Projektim dhe
instalim i paisjeve elektrike, elektroshtepiake, industriale,
sistemeve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe
impjanteve te tjera te cfaredo lloji ne vendet e ushtrimit te
aktivitetit dhe jashte tyre ne objekte te ndryshme; Sherbime
konsulence, trajnime profesionale ne fushen juridike,
ekonomike, te financave dhe kontabilitetit, trajnim stafesh
dhe hartim projektesh; Konsulenca ne organizimin dhe
zhvillimin e strukturave menaxhuese te kompanive private.
Aktivitete te kombinuara per mbeshtetje te strukturave, te
keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per menaxhimin,
te mardhenieve publike e komunikimit. Keshillime mbi
aktivitetet e formimit dhe instruktimit te personelit perkates.
Ndermjetesim ne organizimin e trajnimeve dhe programeve
te ndryshme ne lidhje me drejtimin e kompanive; Sherbime
mirembajtje dhe servisi te ndryshem per materialet e
pajisjeve elektrike dhe industriale. Tregtim i lendeve djegese,
dru zjarri dhe solar. Ne perputhje me legjislacionin
Shqipetar, Shoqeria mund te kryeje te gjitha ato aktivitete te
cilat lidhen ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte apo
qe rezultojne te nevojshme per realizimin e qellimeve te
mesiperme. Import-eksport, tregti me shumice dhe pakice te
kiteve dhe reagenteve kimike te te gjitha llojeve. Tregti me
shumice dhe pakice te materialeve te pastrimit, dezinfektim,
dezinsektim dhe deratizim, kryerjen e te gjitha sherbimeve
qe lidhen me to. Shërbime ne fushen e Informatikes dhe
Teknologjise, Konsulence ne Menaxhim Biznesi.
Elma Serani
Nga: 02/09/2019

Deri: 02/09/2024

ArditKraja

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Automjet CADDY LIFE, me targë
AA314VG, me leje qarkullimi Nr. TRDA4893818, ne numër
identifikimi WV2ZZZ2KZ6X065536.
Emri Tregtar: A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP
SH.P.K
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E-Mail: groupakm@yahoo.com
Telefon: 0693497595
15. 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)
Regjistrimi Fillestar: CN-527723-10-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
26/01/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-643327-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 05.01.2018 per ndryshim te adreses
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative nr 5, Rruga Vaso Pasha, Pallati IDS, Hyrja 1, Kati 5;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr 5, Rruga Janos Hunyadi, pallati IDS, kati 6, apartamenti nr 6;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

07/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-694511-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.3, date 26.02.2018, ku eshte vendosur
shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Tregtimin e te gjitha llojeve te mallrave, materialeve,automjeteve me
goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'te ndryshme
te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, kulturor, sportiv, te sherbimeve, pjese
kembimi, goma te ndryshme, bated automjetesh etj. Importimin dhe eksportimin e tyre;
Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem, industriale, bujqesore, produkte
ushqimore, materiale ndertimi, pesticide, pajisje elektronike, etj. import, eksport; Tregti te
gazit te lengshem, vajrave lubrifikante. Hapje bar bufe, restorant, salon mode, servis
makinash, lavazh, motel, agjensi turistike; Ndertim objektesh. Punime lyerje, hidraulike,
elektrike, suvatime, gipsi etj. Tregti te pajisjeve elektronike, kompjutera, aksesore,
kancelari. Ndertim dhe mirembajtje e rrugeve, prodhim materialesh inerte dhe tregtimi i
tyre; Tregtim materiale elektrike dhe paisje laboratorike, transformator, elektromotor dhe
riparim, sherbim per transformator dhe elektromotorra. Tregetimit, import-eksport me
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shumice dhe pakice te materialeve e paisjeve elektrike, industriale e elekroshtepiake,
paisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impianteve
te tjera te cfare'do lloji; Projektim dhe instalim i paisjeve elektrike, elektroshtepiake,
industriale, sistemeve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impjanteve te tjera te
cfaredo lloji ne vendet e ushtrimit te aktivitetit dhe jashte tyre ne objekte te ndryshme;
Sherbime konsulence, trajnime profesionale ne fushen juridike, ekonomike, te financave
dhe kontabilitetit, trajnim stafesh dhe hartim projektesh; Konsulenca ne organizimin dhe
zhvillimin e strukturave menaxhuese te kompanive private. Aktivitete te kombinuara per
mbeshtetje te strukturave, te keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per menaxhimin, te
mardhenieve publike e komunikimit. Keshillime mbi aktivitetet e formimit dhe instruktimit
te personelit perkates. Ndermjetesim ne organizimin e trajnimeve dhe programeve te
ndryshme ne lidhje me drejtimin e kompanive; Sherbime mirembajtje dhe servisi te
ndryshem per materialet e pajisjeve elektrike dhe industriale. Tregtim i lendeve djegese,
dru zjarri dhe solar. Ne perputhje me legjislacionin Shqipetar, Shoqeria mund te kryeje te
gjitha ato aktivitete te cilat lidhen ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte apo qe
rezultojne te nevojshme per realizimin e qellimeve te mesiperme.")
u be
("Tregtimin e te gjitha llojeve te mallrave, materialeve,automjeteve me goma dhe
zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'te ndryshme te
karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, kulturor, sportiv, te sherbimeve,
pjese kembimi, goma te ndryshme, bated automjetesh etj. Importimin dhe
eksportimin e tyre; Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,
industriale, bujqesore, produkte ushqimore, materiale ndertimi, pesticide, pajisje
elektronike, etj. import, eksport; Tregti te gazit te lengshem, vajrave lubrifikante.
Hapje bar bufe, restorant, salon mode, servis makinash, lavazh, motel, agjensi
turistike; Ndertim objektesh. Punime lyerje, hidraulike, elektrike, suvatime, gipsi etj.
Tregti te pajisjeve elektronike, kompjutera, aksesore, kancelari. Ndertim dhe
mirembajtje e rrugeve, prodhim materialesh inerte dhe tregtimi i tyre; Tregtim
materiale elektrike dhe paisje laboratorike, transformator, elektromotor dhe riparim,
sherbim per transformator dhe elektromotorra. Tregetimit, import-eksport me
shumice dhe pakice te materialeve e paisjeve elektrike, industriale e elekroshtepiake,
paisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe
impianteve te tjera te cfare'do lloji; Projektim dhe instalim i paisjeve elektrike,
elektroshtepiake, industriale, sistemeve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe
impjanteve te tjera te cfaredo lloji ne vendet e ushtrimit te aktivitetit dhe jashte tyre
ne objekte te ndryshme; Sherbime konsulence, trajnime profesionale ne fushen
juridike, ekonomike, te financave dhe kontabilitetit, trajnim stafesh dhe hartim
projektesh; Konsulenca ne organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese te
kompanive private. Aktivitete te kombinuara per mbeshtetje te strukturave, te
keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per menaxhimin, te mardhenieve publike e
komunikimit. Keshillime mbi aktivitetet e formimit dhe instruktimit te personelit
perkates. Ndermjetesim ne organizimin e trajnimeve dhe programeve te ndryshme ne
lidhje me drejtimin e kompanive; Sherbime mirembajtje dhe servisi te ndryshem per
materialet e pajisjeve elektrike dhe industriale. Tregtim i lendeve djegese, dru zjarri
dhe solar. Ne perputhje me legjislacionin Shqipetar, Shoqeria mund te kryeje te
gjitha ato aktivitete te cilat lidhen ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte apo qe
rezultojne te nevojshme per realizimin e qellimeve te mesiperme. Import-eksport,
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tregti me shumice dhe pakice te kiteve dhe reagenteve kimike te te gjitha llojeve.
Tregti me shumice dhe pakice te materialeve te pastrimit, dezinfektim, dezinsektim
dhe deratizim, kryerjen e te gjitha sherbimeve qe lidhen me to.")
Lista e Dokumenteve:
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-895487-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

03/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-051879-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit, datë 31.12.2018 ku
është kërkuar: Hapja e një adrese dytësore. Deklarim i postës elektronike (e-mail).
E-Mail ishte
("")
u be
("groupakm@yahoo.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Automjet CADDY LIFE, me targë AA314VG, me leje qarkullimi Nr. TRDA4893818,
ne numër identifikimi WV2ZZZ2KZ6X065536.;
"
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)

20/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-107665-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 09.02.2019 për ndryshim adrese
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative nr.7, rruga Adem Seit Kruja, nr.13, kati i 1-re;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Administrative nr 5, Rruga Vaso Pasha, Pallati IDS, Hyrja 1, Kati 5;
"
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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
24/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-279275-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit vjetor per Vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
3.Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
_A.K.M.xlsx
A.K.M Vendimi i Asamblese.pdf
1.Pasqyra e pozicionit financiar_A.K.M.xlsx
Bilanci_AKM Albanian Invest 2018.pdf

28/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-296298-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019 .
Lista e Dokumenteve:
Shenime shpjeguese_Viti 2019_A.K.M shpk.pdf
Vendim_PF, Viti 2019.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres_A.K.M
shpk.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar_A.K.M shpk.xlsx

13/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-334663-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.10., datë 02.09.2019, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: Ndryshimi i administratorit të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Elma Serani")
Ne daten "02/09/2024
eshte larguar administratori:
("Enes Daja")

Nga data "02/09/2019

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
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18/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-339255-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit, datë 13.09.2019 për ndryshim numri
kontakti.
Telefon ishte
("0696881361")
u be
("0693497595")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

30/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-533154-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm date 29.06.2020 për
miratimin e shtimit të objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte
("Tregtimin e te gjitha llojeve te mallrave, materialeve,automjeteve me
goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'te ndryshme
te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, kulturor, sportiv, te sherbimeve, pjese
kembimi, goma te ndryshme, bated automjetesh etj. Importimin dhe eksportimin e tyre;
Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem, industriale, bujqesore, produkte
ushqimore, materiale ndertimi, pesticide, pajisje elektronike, etj. import, eksport; Tregti te
gazit te lengshem, vajrave lubrifikante. Hapje bar bufe, restorant, salon mode, servis
makinash, lavazh, motel, agjensi turistike; Ndertim objektesh. Punime lyerje, hidraulike,
elektrike, suvatime, gipsi etj. Tregti te pajisjeve elektronike, kompjutera, aksesore,
kancelari. Ndertim dhe mirembajtje e rrugeve, prodhim materialesh inerte dhe tregtimi i
tyre; Tregtim materiale elektrike dhe paisje laboratorike, transformator, elektromotor dhe
riparim, sherbim per transformator dhe elektromotorra. Tregetimit, import-eksport me
shumice dhe pakice te materialeve e paisjeve elektrike, industriale e elekroshtepiake,
paisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impianteve
te tjera te cfare'do lloji; Projektim dhe instalim i paisjeve elektrike, elektroshtepiake,
industriale, sistemeve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impjanteve te tjera te
cfaredo lloji ne vendet e ushtrimit te aktivitetit dhe jashte tyre ne objekte te ndryshme;
Sherbime konsulence, trajnime profesionale ne fushen juridike, ekonomike, te financave
dhe kontabilitetit, trajnim stafesh dhe hartim projektesh; Konsulenca ne organizimin dhe
zhvillimin e strukturave menaxhuese te kompanive private. Aktivitete te kombinuara per
mbeshtetje te strukturave, te keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per menaxhimin, te
mardhenieve publike e komunikimit. Keshillime mbi aktivitetet e formimit dhe instruktimit
te personelit perkates. Ndermjetesim ne organizimin e trajnimeve dhe programeve te
ndryshme ne lidhje me drejtimin e kompanive; Sherbime mirembajtje dhe servisi te
ndryshem per materialet e pajisjeve elektrike dhe industriale. Tregtim i lendeve djegese,
dru zjarri dhe solar. Ne perputhje me legjislacionin Shqipetar, Shoqeria mund te kryeje te
gjitha ato aktivitete te cilat lidhen ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte apo qe
rezultojne te nevojshme per realizimin e qellimeve te mesiperme. Import-eksport, tregti me
shumice dhe pakice te kiteve dhe reagenteve kimike te te gjitha llojeve. Tregti me shumice
dhe pakice te materialeve te pastrimit, dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim, kryerjen e te
gjitha sherbimeve qe lidhen me to.")
u be
("Tregtimin e te gjitha llojeve te
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mallrave, materialeve,automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme,
makinerive, pajisjeve dhe impianteve'te ndryshme te karakterit publik, industrial,
bujqesor, tregtar, kulturor, sportiv, te sherbimeve, pjese kembimi, goma te
ndryshme, bated automjetesh etj. Importimin dhe eksportimin e tyre; Tregti me
shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem, industriale, bujqesore, produkte
ushqimore, materiale ndertimi, pesticide, pajisje elektronike, etj. import, eksport;
Tregti te gazit te lengshem, vajrave lubrifikante. Hapje bar bufe, restorant, salon
mode, servis makinash, lavazh, motel, agjensi turistike; Ndertim objektesh. Punime
lyerje, hidraulike, elektrike, suvatime, gipsi etj. Tregti te pajisjeve elektronike,
kompjutera, aksesore, kancelari. Ndertim dhe mirembajtje e rrugeve, prodhim
materialesh inerte dhe tregtimi i tyre; Tregtim materiale elektrike dhe paisje
laboratorike, transformator, elektromotor dhe riparim, sherbim per transformator
dhe elektromotorra. Tregetimit, import-eksport me shumice dhe pakice te
materialeve e paisjeve elektrike, industriale e elekroshtepiake, paisjeve e sistemeve te
impianteve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impianteve te tjera te cfare'do
lloji; Projektim dhe instalim i paisjeve elektrike, elektroshtepiake, industriale,
sistemeve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impjanteve te tjera te cfaredo
lloji ne vendet e ushtrimit te aktivitetit dhe jashte tyre ne objekte te ndryshme;
Sherbime konsulence, trajnime profesionale ne fushen juridike, ekonomike, te
financave dhe kontabilitetit, trajnim stafesh dhe hartim projektesh; Konsulenca ne
organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese te kompanive private.
Aktivitete te kombinuara per mbeshtetje te strukturave, te keshillimit per biznes dhe
keshilla te tjera per menaxhimin, te mardhenieve publike e komunikimit. Keshillime
mbi aktivitetet e formimit dhe instruktimit te personelit perkates. Ndermjetesim ne
organizimin e trajnimeve dhe programeve te ndryshme ne lidhje me drejtimin e
kompanive; Sherbime mirembajtje dhe servisi te ndryshem per materialet e pajisjeve
elektrike dhe industriale. Tregtim i lendeve djegese, dru zjarri dhe solar. Ne
perputhje me legjislacionin Shqipetar, Shoqeria mund te kryeje te gjitha ato
aktivitete te cilat lidhen ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte apo qe
rezultojne te nevojshme per realizimin e qellimeve te mesiperme. Import-eksport,
tregti me shumice dhe pakice te kiteve dhe reagenteve kimike te te gjitha llojeve.
Tregti me shumice dhe pakice te materialeve te pastrimit, dezinfektim, dezinsektim
dhe deratizim, kryerjen e te gjitha sherbimeve qe lidhen me to. Shërbime ne fushen e
Informatikes dhe Teknologjise, Konsulence ne Menaxhim Biznesi. ")
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
19/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-647243-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.01.2021, ku eshte vendosur:
Ndryshim adrese kryesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri tek tregu Çam, Kati i pare, Njesia Administrative
nr.10;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Administrative nr.7, rruga Adem Seit Kruja, nr.13, kati i 1-re;
"
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
25/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-727461-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i ortakeve_AKM Albania Investment Group shpk.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2020.xlsx
Pasqyra e performances viti 2020.xlsx
PF_AKM_Viti 2020.pdf

Datë: 02/07/2021

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

9

