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

L67619801Q
19/02/2016

3. Emri i Subjektit

ARENA MK

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

18/02/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 18/02/2016
Fier Qender - MALLAKASTER DUKAS Rruga Nacionale
Ballsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 1566,
Nr.pasurie 93/14.
10.000,00

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

2,00
Ne fushën e projektimit te masterplaneve , planeve
rregulluese e studimeve pjesore , projekte arkitektonike e
konstruktive te objekteve civile –industriale,turistike mbi 5k
objekte bujqesore e sportive prej murature e skelet beton
arme mbi 5k si edhe me skelet metalik ,te objekteve sportive,
projektime te interirerve e peisazhit , projektim te
instalimeve te brendshme elektrike , telefonike,radiotelefoni ,
citofoni , sisteme alarmi , hidraulike , ngrohje ,
kondicionimit , te furnizimit me gaz , te veprave
hidroteknike si diga , tunele hidroteknike , furnizim me uje ,
kolektor shkarkimi , ujësjellës kanalizime urbane e rurale ,
ujësjellës kanalizime urbane e rurale – vepra te trajtimit te
ujit , te marrjes ujit ,shkarkimi , kulla ekuilibri , porte e
pontile,vepra naftesjellese , gazesjelles , vajsjelles ,
projektim te veprave rrugore te te gjitha kategorive , ura ,
Tunele , projektime te fushes se gjeodezise , gjeologjise ,
projektim i centrale hidraulike e termike si dhe impiante te
energjise elektrike,diellore,ere Projektim i sinjalizimit ne
rruge ,Autostrada , hekurudha ,aeroporte , helioporte. Ne
fushën e mbikqyrjes e kolaudimit te punimeve te ndërtimit
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

ne teresi, te ndare ne punime gërmimi , ndërtime
,rikonstruksione ,mirembajtje , veshje fasada ne godina civile
dhe industriale ,rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha,
tramvai, metro, pista aeroportuale , punime nëntoksore, ura e
vepra arti , diga e tunele hidroteknike, ujësjellësa,
gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndertime
detare dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe
bonifikime, ndertim i impianteve te prodhimit te energjise ,
te N/stac., kab. e transform. linja e TN e të mesëm dhe
shpérndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë se mjedisit e
te prishjes se ndërtimeve , impiante hidrosanitare, kuzhina,
lavanteri, mirëmbajtja e tyre , impiante ngritese dhe
transportues , punime rifiniture e të muraturës dhe të lidhura
me to, me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe
rifiniture të natyrës teknike ndërtuese , impiante të
sinjalistikës jo ndricuese e ndriçuese të trafikut, barrierra dhe
mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betoni , struktura
metalike dhe druri , punime strukturore speciale , str.
metalike dhe druri , shtresa dhe mbistruktura speciale,
punime mbi shina dhe traversa , impiante teknologjike,
termike dhe te kondicionimit dhe linja telefonie e
telekomunikacioni , Impiante té brëndéshme, elektrike,
telefoni, radiotelefoni TV. Pastrimi i ujrave detarë, liqenor
dhe lumor. Ndërtimi i impianteve të ujit të pishëm dhe
pastrimit te tij , impiante të grumbullimit dhe trajtimit të
mbetjeve urbane , Punime topogjeodezike , Sisteme kundra
zhurmes ne infrastructure , Shpime gjeologo , inxhinierike,
puse e shpime për ujë. Projektim,mbikqyrje,kolaudim
punime pyllëzimi dhe bimësh bujqesore , gjelberimi e
dekori. Konsulence dhe ekspertiza tekniko,ligjore te fushës
se ndërtim,projektim,mbikqyrje,kolaudimit te gjithe llojeve
te objekteve. Vleresim
pasurish te palujteshme e te
lujtshme.Ne fushën e tregtisë import – eksporti, me shumice
dhe pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqësor dhe
blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim te
materialeve te ndërtimit, automjeteve, makinerive, pajisjeve
hidrosanitare, mobiljeve,lendeve te përpunuara dhe te
papërpunuara , te bimëve medicinave, te lendeve drusore,
plastike, duraluminit. Ne fusha te tjera: agjenci për shitblerje,
dhënie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshëm,
agjensive per administrimin e shërbimeve te mirëmbajtjes e
pastrimit ne ndërtesa individuale e kolektive, zyra, hotele
etj.Hartim Studimesh per vleresimin e ndikimit ne mjedis
(VNM)
Kujtim Myrtaj
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Nga: 11/02/2021
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

Deri: 11/02/2022

Te tre administratoret kane te drejta te barabarta dhe mund te
veprojne pavarsisht nga njeri tjetri.
Natasha Myrtaj
Nga: 05/07/2021

Deri: 05/07/2026

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Administratori/ët
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
16. Ortakët

Arben Myrtaj
Nga: 12/07/2017

Te tre administratoret kane te drejta te barabarta dhe mund te
veprojne pavarsisht nga njeri tjetri.
NatashaMyrtaj

16.1 Vlera e kapitalit

Para: 7.600,00

16.2 Numri i pjesëve

1,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

76,00

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

Deri: 12/07/2022

Natyre:

ArbenMyrtaj

17.1 Vlera e kapitalit

Para: 2.400,00

17.2 Numri i pjesëve

1,00

17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

24,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: ARENA MK
E-Mail: kontakt@arenamk.net
Telefon: 0692318857

20. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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-561189-02-16
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
22/07/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-835712-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 21.07.2016, ku eshte vendosur:
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Ne fushën e projektimit te masterplaneve , planeve rregulluese e
studimeve pjesore , projekte arkitektonike e konstruktive te objekteve civile –
industriale,turistike mbi 5k objekte bujqesore e sportive prej murature e skelet beton arme
mbi 5k si edhe me skelet metalik ,te objekteve sportive, projektime te interirerve e peisazhit
, projektim te instalimeve te brendshme elektrike , telefonike,radiotelefoni , citofoni ,
sisteme alarmi , hidraulike , ngrohje , kondicionimit , te furnizimit me gaz , te veprave
hidroteknike si diga , tunele hidroteknike , furnizim me uje , kolektor shkarkimi , ujësjellës
kanalizime urbane e rurale , ujësjellës kanalizime urbane e rurale – vepra te trajtimit te
ujit , te marrjes ujit ,shkarkimi , kulla ekuilibri , porte e pontile,vepra naftesjellese ,
gazesjelles , vajsjelles , projektim te veprave rrugore te te gjitha kategorive , ura , Tunele ,
projektime te fushes se gjeodezise , gjeologjise , projektim i centrale hidraulike e termike si
dhe impiante te energjise elektrike,diellore,ere Projektim i sinjalizimit ne rruge
,Autostrada , hekurudha ,aeroporte , helioporte. Ne fushën e mbikqyrjes e kolaudimit te
punimeve te ndërtimit ne teresi, te ndare ne punime gërmimi , ndërtime ,rikonstruksione
,mirembajtje , veshje fasada ne godina civile dhe industriale ,rrugë, autostrada,
mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale , punime nëntoksore, ura e
vepra arti , diga e tunele hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e
vaditje, ndertime detare dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndertim i
impianteve te prodhimit te energjise , te N/stac., kab. e transform. linja e TN e të mesëm
dhe shpérndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë se mjedisit e te prishjes se ndërtimeve
, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre , impiante ngritese dhe
transportues , punime rifiniture e të muraturës dhe të lidhura me to, me materiale druri,
plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese , impiante të
sinjalistikës jo ndricuese e ndriçuese të trafikut, barrierra dhe mbrojtje rrugore. Ndertime
parafabrikat betoni , struktura metalike dhe druri , punime strukturore speciale , str.
metalike dhe druri , shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa ,
impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit dhe linja telefonie e telekomunikacioni
, Impiante té brëndéshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV. Pastrimi i ujrave detarë,
liqenor dhe lumor. Ndërtimi i impianteve të ujit të pishëm dhe pastrimit te tij , impiante të
grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane , Punime topogjeodezike , Sisteme kundra
zhurmes ne infrastructure , Shpime gjeologo , inxhinierike, puse e shpime për ujë.
Projektim,mbikqyrje,kolaudim punime pyllëzimi dhe bimësh bujqesore , gjelberimi e
dekori. Konsulence dhe ekspertiza tekniko,ligjore te fushës se
ndërtim,projektim,mbikqyrje,kolaudimit te gjithe llojeve te objekteve. Vleresim pasurish te
palujteshme e te lujtshme.Ne fushën e tregtisë import – eksporti, me shumice dhe pakice, te
mallrave industriale, ushqimore, bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione,
prodhime e tregtim te materialeve te ndërtimit, automjeteve, makinerive, pajisjeve
hidrosanitare, mobiljeve,lendeve te përpunuara dhe te papërpunuara , te bimëve
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medicinave, te lendeve drusore, plastike, duraluminit. Ne fusha te tjera: agjenci për
shitblerje, dhënie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshëm, agjensive per
administrimin e shërbimeve te mirëmbajtjes e pastrimit ne ndërtesa individuale e kolektive,
zyra, hotele etj. ")
u be
("Ne fushën e projektimit te masterplaneve ,
planeve rregulluese e studimeve pjesore , projekte arkitektonike e konstruktive te
objekteve civile –industriale,turistike mbi 5k objekte bujqesore e sportive prej
murature e skelet beton arme mbi 5k si edhe me skelet metalik ,te objekteve sportive,
projektime te interirerve e peisazhit , projektim te instalimeve te brendshme elektrike
, telefonike,radiotelefoni , citofoni , sisteme alarmi , hidraulike , ngrohje ,
kondicionimit , te furnizimit me gaz , te veprave hidroteknike si diga , tunele
hidroteknike , furnizim me uje , kolektor shkarkimi , ujësjellës kanalizime urbane e
rurale , ujësjellës kanalizime urbane e rurale – vepra te trajtimit te ujit , te marrjes
ujit ,shkarkimi , kulla ekuilibri , porte e pontile,vepra naftesjellese , gazesjelles ,
vajsjelles , projektim te veprave rrugore te te gjitha kategorive , ura , Tunele ,
projektime te fushes se gjeodezise , gjeologjise , projektim i centrale hidraulike e
termike si dhe impiante te energjise elektrike,diellore,ere Projektim i sinjalizimit ne
rruge ,Autostrada , hekurudha ,aeroporte , helioporte. Ne fushën e mbikqyrjes e
kolaudimit te punimeve te ndërtimit ne teresi, te ndare ne punime gërmimi , ndërtime
,rikonstruksione ,mirembajtje , veshje fasada ne godina civile dhe industriale ,rrugë,
autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale , punime
nëntoksore, ura e vepra arti , diga e tunele hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa,
vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe mbrojtje lumore, sisteme
hidraulike dhe bonifikime, ndertim i impianteve te prodhimit te energjise , te
N/stac., kab. e transform. linja e TN e të mesëm dhe shpérndarjen e energjisë.
Punime të inxhinierisë se mjedisit e te prishjes se ndërtimeve , impiante
hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre , impiante ngritese dhe
transportues , punime rifiniture e të muraturës dhe të lidhura me to, me materiale
druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese ,
impiante të sinjalistikës jo ndricuese e ndriçuese të trafikut, barrierra dhe mbrojtje
rrugore. Ndertime parafabrikat betoni , struktura metalike dhe druri , punime
strukturore speciale , str. metalike dhe druri , shtresa dhe mbistruktura speciale,
punime mbi shina dhe traversa , impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit
dhe linja telefonie e telekomunikacioni , Impiante té brëndéshme, elektrike, telefoni,
radiotelefoni TV. Pastrimi i ujrave detarë, liqenor dhe lumor. Ndërtimi i impianteve
të ujit të pishëm dhe pastrimit te tij , impiante të grumbullimit dhe trajtimit të
mbetjeve urbane , Punime topogjeodezike , Sisteme kundra zhurmes ne
infrastructure , Shpime gjeologo , inxhinierike, puse e shpime për ujë.
Projektim,mbikqyrje,kolaudim punime pyllëzimi dhe bimësh bujqesore , gjelberimi e
dekori. Konsulence dhe ekspertiza tekniko,ligjore te fushës se
ndërtim,projektim,mbikqyrje,kolaudimit te gjithe llojeve te objekteve. Vleresim
pasurish te palujteshme e te lujtshme.Ne fushën e tregtisë import – eksporti, me
shumice dhe pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqësor dhe blegtorale,
veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim te materialeve te ndërtimit,
automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobiljeve,lendeve te përpunuara
dhe te papërpunuara , te bimëve medicinave, te lendeve drusore, plastike,
duraluminit. Ne fusha te tjera: agjenci për shitblerje, dhënie me qira te pasurive te
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tundshme dhe te patundshëm, agjensive per administrimin e shërbimeve te
mirëmbajtjes e pastrimit ne ndërtesa individuale e kolektive, zyra, hotele etj.Hartim
Studimesh per vleresimin e ndikimit ne mjedis (VNM) ")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-373119-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 12.07.2017, ku eshte vendosur:
Miratimi i riemerimit te Z. Arben Myrtaj si administrator i dyte i shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arben Myrtaj")
"12/07/2017
Ne daten "12/07/2022

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
19/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-825136-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël

10/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-207467-05-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Shenimet e bilancit.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
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Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (3)
MODEL.xlsx
VENDIMI I ORTAKEVE PER SHPERNDARJEN E DIVIDENTIT.pdf
25/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-474511-02-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
P. e pozicionit financiar.xlsx
Shenimet e bilancit.pdf
P. e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (3) MODEL .xlsx
Vendimi i ortakut Arena MK per vitin 2019.pdf

22/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-504477-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 29.04.2020, ku është vendosur: Emërimi i Kujtim Myrtaj si administrator i shoqërisë
për një periudhë 7 mujore.
E-Mail ishte
("")
u be
("kontakt@arenamk.net")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Kujtim Myrtaj")
Nga data
"29/04/2020
Ne daten "29/11/2020
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Myrtaj")
,
Competence ishte
("")
u be
("Te tre administratoret kane te
drejta te barabarta dhe mund te veprojne pavarsisht nga njeri tjetri.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Endrit Myrtaj")
,
Competence ishte
("")
u be
("Te tre administratoret kane te
drejta te barabarta dhe mund te veprojne pavarsisht nga njeri tjetri.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-659224-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë
11.02.2021 ku eshte vendosur: Zgjatja e afatit te administratorit z. Endrit Myrtaj per nje
afat 2 vjecar dhe zgjatja e afatit te administratorit z. Kujtim Myrtaj per nje afat 1 vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Kujtim Myrtaj")
Nga Data ishte
("29/04/2020")
u be
("11/02/2021")
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,

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("29/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("18/02/2021")

("Kujtim Myrtaj")
u be
("11/02/2022")
("Endrit Myrtaj")
u be
("11/02/2023")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
15/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-667241-03-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2020.
Lista e Dokumenteve:
P. e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (3) MODEL Arena.xlsx
P. e pozicionit financiar - Arena.xlsx
Relacini shpjegues I BILANCIT 2020 ARENA MK.pdf
Arena MK Vendimi i Ortakut 2020.pdf

07/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-736372-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dhe kontrates se shitjes nr.1915 rep.,
nr.712 kol., date 05.07.2021 me ane te se cilave vertetohet transferimi i 24 % te kuotave
te shoqerise nga ortaku Endrit Myrtaj ne favor te Natasha Myrtaj. Ndyshim administratori.
Largimi i Endrit Myrtaj dhe emerimi i Natasha Myrtaj.
Numri i Aksioneve ishte
"3,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"3.333,33"
u be
"5.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Endrit Myrtaj")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Natasha Myrtaj")
ishte
("5.200,00")
u be
("7.600,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Natasha Myrtaj")
ishte
("52,00")
u be
("76,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Natasha Myrtaj")
"05/07/2021
Ne daten "05/07/2026
eshte larguar administratori:
("Endrit Myrtaj")

, Vlera e Kontributit
, Përqindja e Kapitalit

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
8

paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

Datë: 15/07/2021

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