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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) M01803040M

2. Data e Regjistrimit 03/06/2020
3. Emri i Subjektit EDEL MODEN
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 25/05/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/05/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Kavajës, zona kadastrale 
8240, ish-Kombinati i Drurit, "Misto Mame", pranë UKT 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Konsulence mediatike.

Mirela Oktrova10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 25/05/2020                Deri: 25/05/2025

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MirelaOktrova
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 40.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 40,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 60.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 60,00
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- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: EDEL MODEN
E-Mail: mirelaoktrova@gmail.com edtopi@aol.com 
Telefon: 0692086250 0692036190 

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

Regjistrimi Fillestar: CN-515808-06-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

21/09/2020 Numri i ceshtjes: CN-590216-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pezullim Aktiviteti.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:

10/05/2021 Numri i ceshtjes: CN-698723-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.05.2021 per ndryshimin e 
objektit dhe saktesimin e kodit NVE .
Objekti ishte            ("Objekti i kompanise është: prodhim i pjesshem dhe tërësor i 
artikujve te veshmbathjes / FASON, qepje, qendisje dhe punime artizanale, riparime 
rrobaqepesie, stilim/dizenjim, prodhim dhe restaurim veshjesh e kostumesh (me materialet 
e veta dhe/apo te te treteve), import - eksport, tregti me pakice dhe shumicë e metrazheve, 
prodhimeve te paperfunduara, konfeksioneve dhe aksesorëve te tyre brenda dhe jashtë 
vendit; paraqitje produktesh nëpër ekspozita dhe sfilata, veprimtari kualifikuese; botim 
dhe shtypshkrim fletepalosjesh, broshurash, librash dhe revistash mode në leter dhe ne 
teknologji te tjera te mbartjes se tekstit, publikime dhe aktivitete promocionale 
multimediale (në formatet web, film, video, audio etj.); krijime grafike per media 
tradicionale, elektronike, multimediale dhe online, marketing online, krijim dhe 
mirëmbajtje faqesh web dhe veprimtari te ngjashme me keto; planifikim, këshillim dhe 
ofrim sherbimesh artistike per prodhimet televizive dhe kinematografike, per mediat, 
institucionet artistike, turizmin dhe cdo ent tjeter organizator apo pjesemarres ne aktivitete 
social-kulturore dhe artistike; organizim eventesh; ndermjetesim, dhenie me qera asetesh 
dhe sherbimesh, manaxhim talenti dhe imazhi; konkurse dhe spektakle brenda dhe jashtë 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C3053208-B3F8-4595-93A6-9768CB621E28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1FAC77C6-B316-40D5-97AF-984ECFA84066
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16B3FB3E-07FA-4FAB-BCCA-BC57494DFDB9
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vendit; teleshoping, tregti  produktesh kozmetike, bizhuterish dhe artikujsh te tjerë 
industriale, elektronikë, elektroshtepiake dhe hidrosanitare; transport mallrash per vete 
dhe te tretët. Shoqeria mund te kryeje dhe cdo veprimtari tjeter prodhuese e tregtare që 
nuk ndalohet me ligj si edhe ndertimin e objekteve, rikonstruksionin, mirëmbajtjen, blerjen, 
shitjen, këmbimin, sistemimin dhe administrimin e pasurive të paluajtshme dhe 
konsulencën teknike, te lidhur me to. Per zbatimin e objektit, shoqeria mund te plotesoje të 
gjitha veprimet tregtare, industriale, financiare, letra me vlerë dhe pasuri te paluajtshme, 
që do te jene te nevojshme dhe/ose te dobishme, mund të paguaje garancitë, te marre 
interesa dhe te kete pjesemarrje aksionare edhe në shoqeri te tjera apo me objekt te 
ngjashem ose te lidhur me te. ")          u be            ("Konsulence mediatike.")         

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)

03/08/2021 Numri i ceshtjes: CN-762159-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2020.

Lista e Dokumenteve:
Shenime shpjeguese.pdf
Pasqyra e Performances.xlsx
Pasqyra e Pozicionit Financiar.xlsx
Vendim i Ortakeve bilanci 2020.pdf

Datë: 07/09/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60E80076-8076-45F9-9F83-31051CE33B7E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97D8E880-CCFA-4B58-89A4-A7973D1B21AE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0278624-D2B5-49C7-AE8B-EEC0D8C174DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0278624-D2B5-49C7-AE8B-EEC0D8C174DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2AE95CF7-DC6E-431F-ABF0-059EDF9E4DE5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF2483F6-126F-47D6-A214-823032FF40CA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FEB0F32C-F3CE-4A80-8AE1-4F94301D5D43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1463B0C-E292-478E-9E6B-E3610D880066

