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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

M11518020T

2. Data e Regjistrimit 18/03/2021
3. Emri i Subjektit KUBIT AL
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 11/03/2021            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Zhvillimi, mirëmbajtjes, shitja e zgjidhjeve software-ike per 
teknologjine e informacionit, per ofrimin e pajisjeve fiskale 
dhe shërbime te telekomunikacionit.

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative Nr.5, rruga 
Artan Lenja, ndertesa Dorado, kati perdhe, Njesia e 
sherbimit Nr. 1107. 

Arben Kelmendi8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  11/03/2021            Deri:  11/03/2026

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka) (a) Perfaqesimin e Deges kundrejt palëve te treta dhe shtetit 
Shqipetar;(b) Ndryshimin e adreses se selise se Deges brenda 
territorit Shqipetar sipas nevojave te aktivitetit dhe ne 
funksion te uljes se kostove te qirave, etj.(c)Hapjen e 
llogarive bankare te deges prane bankave te niveli te dyte, si 
dhe marrjen e kredencialeve per perdorirnin e sherbimeve 
on-line, si e-banking dhe te tjera me te njejta te drejta-
detyrime dhe kufizime sikur keto sherbime do te kryeshin ne 
sportelet e bankave. (d) Perfundimin e marreveshjeve me 
palët e treta, lëshimin dhe marrjen e urdhër pagesave; 
Nënshkrimin e të gjithë dokumentave, nxjerrjen e faturave, 
transferimet ne monedhë te huaj,fletë ngarkesat etj, pagimin 
e detyrimeve te Shoqerise dhe pranimin e letrave me vlerë 
nga palët e treta;
(f) mbledhjen e detyrimeve që i takojnë Deges, dhënien dhe 
marrien e paradhenieve; (g) Heqjen dorë nga padite që vijnë 
si pasojë e marrëdhënieve te deges me palet e treta dhe/ose 
pranimin e ketyre padive;  (h) Punësimin dhe shkarkimin e 
stafit të Deges, përcaktimin e pagave, shperblimeve dhe 
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pagesave te stafit; (i)Fillimin e padive dhe marrjen persiper 
te mbrojtjes se Deges ne rast te padive kundër saj; 
perfaqesuesi ligjor mund të udhëzojne avokatët te mbrojnë 
Degen dhe mund të percaktojne shumen e shpërblimit te 
tyre;  (j) Eshte pergjegjes per mbajtjen e llogarive, 
nenshkrimin dhe publikimin e Pasqyrave Financiare vjetor 
dhe kontrollin e tyre nga një auditor i jashtëm nëse dicka e 
tille kërkohet nga ligji apo vendimi i mbledhjes së Kuvendit;
(k) Eshte pergjegjes per mbajtjen e rregullt dhe ruajtjen e 
dokumentacionit të Deges; (I) Merr vendime mbi te gjitha 
cështjet e tjera që lidhen me aktivitetin e brendshëm te Deges 
dhe marredhëniet e saj të jashtme. (m) Perfaqesuesi Ligjor ka 
te drejte te autorizoje persona te tjere te stafit dhe/ose te 
jashtem per te vepruar ne emer te tij per ceshtje te posacme 
apo te pergjithshme.(n) Perfaqesuesi ka te drejte marre cdo 
vendim tjetër qe i takon aktivitetit te përditshëm të Deges  
brenda kufizimeve te Statutit te shoqerise dhe te 
legjislacionit Kosovar dhe atij Shqiptar.

10. Vende të tjera të ushtrimit të 
aktivitetit:

11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: KUBIT AL
E-Mail:  akelmendi@kubit-ks.com 
Telefon: +38344421422  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë ITE
15. Forma ligjore Sh.p.k
16. Kapitali 2.000,00
17. Data e themelimit 23/03/2015
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Arben Kelmendi

               Nga:  23/03/2015            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F8C708F-5677-47B2-BC75-1508FCE69D95
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1236ADD-663B-42DE-933F-5D9F3D71C672
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1236ADD-663B-42DE-933F-5D9F3D71C672
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02E86C1A-5B2B-403B-88F1-629CE452070D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26732F6A-4C97-47E0-9BCD-C30C1F9CEFA4
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Shqiperi

Regjistrimi Fillestar: CN-672946-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

03/09/2021 Numri i ceshtjes: CN-779393-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 02.09.2021 ku 
eshte kerkuar : Ndryshimin e te dhenave te kontaktit  (e-mail dhe numer telefoni). 
Telefon ishte            ("0692753605")          u be            ("+38344421422")         

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se 
perfaqesimit ne Shqiperi

08/09/2021 Numri i ceshtjes: CN-781173-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.09.2021, per deklarim ne te 
dhenat vullnetare..

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se 
perfaqesimit ne Shqiperi

20/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-801302-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 18.10.2021 ,me ane te  se ciles 
kerkohet cregjistrimi i administratores se deges Arta Tabaku si pasoje e mbarimit te afatit 
te emerimit 6 mujor.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Arta Tabaku")         

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26732F6A-4C97-47E0-9BCD-C30C1F9CEFA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A71640B-D72A-4897-9193-31F8C0B9B837
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A71640B-D72A-4897-9193-31F8C0B9B837
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A828D2B-7A2A-495E-9912-A5DD5BFCB7F9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A828D2B-7A2A-495E-9912-A5DD5BFCB7F9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=04FDAF4F-3373-4061-B0B6-CA89E81D4C77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=04FDAF4F-3373-4061-B0B6-CA89E81D4C77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E2BCAAA-92BA-4C1A-AB00-F46E43A7E495
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E2BCAAA-92BA-4C1A-AB00-F46E43A7E495
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D42CBD9-CC59-4C56-809A-7F3240BAA9E4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B05BFCC-3B3D-4A2B-A21D-9963B5891885
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B05BFCC-3B3D-4A2B-A21D-9963B5891885
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Datë:25/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)


