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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L14404601E

2. Data e Regjistrimit 04/08/2011

3. Emri i Subjektit KF POGRADEC SH.A

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 26/07/2011

6. Kohëzgjatja                  Nga: 26/07/2011      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Korce Pogradec  POGRADEC Stadjumi i Qytetit. 

8. Kapitali 2.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 2000000.0000

200,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 10.000,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit.Krijimi i ekipeve 
zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga 
Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në 
Federatën Shqiptare të Futbollit, dhe në të gjitha llojet e 
aktiviteteve të futbollit kombëtare dhe ndërkombëtare. Futja në 
tregun e lojtarëve për të blerë lojtarë sipas nevojave të 
ekipit.Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesat e 
shoqërisë dhe Bashkise. Shoqëria, brenda kufijve të parashikuara 
nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe 
financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. 
Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj pas marrjes dhe në përputhje 
me licencat apo lejet përkatëse.
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13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Nesti Binishi14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  26/07/2011 Deri : 26/07/2014
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Ahmed Guxholli16. Likuidator/ët

16.1 Afati i emërimit                Nga :  04/06/2012                Deri : 
Ahmed Guxholli17.

 15.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka).

Stefan Hila

Anetar

18. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

18.1 Kryetar/anëtar
18.2 Afati i emërimit Nga :  26/07/2011 Deri : 26/07/2014

Po
Jo

19. Anëtar i Pavarur
19.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
19.2  Kushtet e pjesëmarrjes

20. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Ilia Gusho

Anetar

21. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

21.1 Kryetar/anëtar
21.2 Afati i emërimit Nga :  26/07/2011 Deri : 26/07/2014

Po
Jo

22. Anëtar i Pavarur
22.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
22.2  Kushtet e pjesëmarrjes

23. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Vilma Topçiu

Anetar

24. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

24.1 Kryetar/anëtar
24.2 Afati i emërimit Nga :  26/07/2011 Deri : 26/07/2014

Po
Jo

25. Anëtar i Pavarur
25.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
25.2  Kushtet e pjesëmarrjes

26. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 
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Ruzhdi Shkullaku27.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
27.1  Afati i emërimit Nga : 26/07/2011 Deri : 

Bashkia Pogradec
Me te drejte vote               : 200.0000
Pa te drejte vote               : 

28. Aksionarët 

28.1 Numri i Aksioneve 

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: KF POGRADEC SH.A
Telefon: 0689033100  

31. Statusi: Shoqeri ne Likuidim e Siper

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
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)
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-581438-08-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

28/05/2012 Numri i ceshtjes: CN-789096-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pushim i perkohshem i aktivitetit.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/06/2012 Numri i ceshtjes: CN-809702-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: -Depozitimi i vendimit nr.26, date 30.05.2012, i Keshillit te 
Bashkise Pogradec “Per Prishjen/Likuidimin  e shoqerise “K.F.Pogradeci sh.a”, ku eshte 
vendosur:  1.Prishja, likudimi  i shoqerise se futbollit “K.F.Pogradeci sh.a”. 2.Fillimin e 
proçedurave te likuidimit dhe percaktimin e likuiduesit nga ana e perfaqesuesit te Keshillit 
te Bashkise ne asamblene e pergjithshme te aksionereve z.Artan Shkembi. -Depozitimi i 
vendimit nr.3, date 04.06.2012 te asamblese se aksionereve te shoqerise “K.F.Pogradeci” 
sh.a, “Mbi Likuidimin e shoqerise“K.F.Pogradeci” sh.a, ku eshte vendosur: 1.Prishja e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1FB15008-ECC8-4706-8CFB-0FCF339C8EA6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9682191E-CEDD-4533-93E8-2AB2AC4EE18D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E6F8A91-6529-4033-A259-82CC37BE5D4B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FDE9A47-82DE-46AE-BCDB-886B855C170C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B1281222-943B-4975-B20A-9376C51496E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3AE01F6-65CF-40D9-935F-CB4BA70C623C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=77E08BBB-3E59-42A7-8533-FC4529BCD7B4
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shoqerise “K.F.Pogradeci” sh.a duke percaktuar si likuidator z.Ahmed Guxholli. 
2.Likuidatori te ndjeke te gjitha proçedurat ligjore per likuidimin e K.F.Pogradeci sh.a. 
Statusit ishte            ("Pezulluar")          u be            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:            ("Ahmed Guxholli")                      Nga data 
"04/06/2012"           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit

Datë           :18/09/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8BEFC17-E870-43C7-A09C-431F99398F53

