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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)

M11510041B

2. Data e Regjistrimit 10/03/2021

3. Emri i Subjektit Albanian BlockChain

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 25/02/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/02/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Shqipëri, Tiranë, Njësia Bashkiake 
Nr. 11, Rr. "Dritan Hoxha", Pallati Konfort, Kati 11. 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 1312500.0000

1.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 3.500,00
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: Krijimin, zhvillimin dhe implementimin e programeve software, 
telekomunikacioni, teknologji informative te prodhuar prej saj ose 
personave te trete. Realizimin e zhvillimit, shitjes dhe 
implementimin e tyre brenda dhe jashte vendit. Import - eksport te 
pajisjeve hardware elektronike, lendes se pare, produkteve gjysme 
te gatshme te ndertimit dhe integrimeve te sistemeve teknologjike. 
Kembim dhe tregtim te Monedhave FIAT ose token 
digjital/monedha virtuale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, 
do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane 
institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat 
dhe format ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te 
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rregullt ekonomike. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha 
operacionet tregtare, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe 
do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e 
objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin 
themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te 
perafert me te vetin. Kryerja e aktivitetit te burses DLTper te gjithe 
tokenat digjitale te pagesave, tokenat digjitale te sherbimeve, 
tokenat digjitale te pagesave, monedhat virtuale dhe ne kembim 
ndermjet tyre ose ndermjetparase Fiat neperputhje me licencen e 
kategorise "B" teparashikuar sipas Ligjit 66/2020 "Per tregjet 
financiare te bazuara ne teknologjine e regjistrave te shperndare". 
Ne menyre me te detajuar, aktiviteti i Shoqerise do te perfshije por 
pa u kufizuar ne: realizimin e te gjitha aktivitetet qe lidhen me 
veprimtarine si burse DLT si dhe aktivitete te tjera qe lidhen me 
organizimin e tregtimit te tokenave digjitale apo monedhave 
virtuale, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi; edukimin, 
promovimin dhe furnizimin e pale've te interesuara sipas igjit me 
informacione ne lidhje me veprimtarite e tregjeve financiare te 
bazuara ne teknologjine e regjistrave te shperndare, listimin dhe 
pranimin per tregtim te tokenave digjitale dhe monedhave virtuale, 
asistence ne emetimin e tokenave digjitale apo monedhave virtuale 
hartimin e kuadrit te brendshem rregullues te nevojshem i cili do te 
mundesoje funksionimin sa me normal apo lehtesimin dhe 
permiresimin e tregtimit te tokenave digjitale apo monedhave 
virtuale ne vazhdimesi; cdo veprimtari tjeter e cila nuk ndalohet 
nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria do te krijoje bursen dhe do te 
siguroje funksionimin e saj bazuar me parimet e perputhshmerise 
me legjislacionin dhe trajtimin e drejte dhe te barabarte te 
anetareve te saj, nepermjet tregtimit te tokenave digjitale apo 
monedhave virtuale duke perdorur nje sistem elektronikpermes te 
cilit kryhen te gjitha transaksionet, si dhe do te implementoje 
procedura te drejta e korrekte si dhe do te monitoroje te gjithe 
aktivitetin ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shoqeria mund te 
kryeje veprimtari te tjera te lidhura apo ne funksion te objektit te 
mesiperm. 

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Kristi Gorea14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  25/02/2021 Deri : 25/02/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Aqile Gorea

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
Nga : 25/02/2021 Deri : 25/02/2024
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16.2 Afati i emërimit
Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Elton Belba

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 25/02/2021 Deri : 25/02/2024

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Gordana Belba

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 25/02/2021 Deri : 25/02/2024

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

 Enkeleda Stefani25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 25/02/2021 Deri : 

Blerim Selimi
Me te drejte vote : 115.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 11,50

Ngadhnjim Gashi
Me te drejte vote : 115.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 11,50

28. Aksionarët 

28.1 Numri i Aksioneve 

Uran Shushka
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Me te drejte vote : 115.0000
Pa te drejte vote : 

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes
11,50
Kristi Gorea
Me te drejte vote : 150.0000
Pa te drejte vote : 

29. Aksionarët 

29.1 Numri i Aksioneve 

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes 15,00

Arbër Arifi
Me te drejte vote : 115.0000
Pa te drejte vote : 

30. Aksionarët 

30.1 Numri i Aksioneve 

30.2 Përqindja e pjesëmarrjes 11,50

Ernest Sinjari
Me te drejte vote : 50.0000
Pa te drejte vote : 

31. Aksionarët 

31.1 Numri i Aksioneve 

31.2 Përqindja e pjesëmarrjes 5,00

Migjen Hoxha
Me te drejte vote : 115.0000
Pa te drejte vote : 

32. Aksionarët 

32.1 Numri i Aksioneve 

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes 11,50

HELIUS SYSTEMS
Me te drejte vote               : 150.0000
Pa te drejte vote               : 

33. Aksionarët 

33.1 Numri i Aksioneve 

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes 15,00

PROMUS INVEST
Me te drejte vote               : 75.0000
Pa te drejte vote               : 

34. Aksionarët 

34.1 Numri i Aksioneve 

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes 7,50
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35. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

36. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Albanian BlockChain
E-Mail: kgoreja@yahoo.it  
Telefon: 0697693141  

37. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
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-670523-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :18/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3483477F-C3A4-4B42-B2E3-74C15A8022FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=43A94B36-C545-4DB9-B426-9418817F3C43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CD068D69-27A8-458B-AB02-AB7735C842EC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5588E17-D957-48BA-8787-D74E391D769A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=964CBA91-79BD-4437-BA56-EA048BEEC084

