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

L12205027C
05/10/2011

3. Emri i Subjektit

MAGNUM OPUS GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

30/09/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 30/09/2011
Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative nr.5, Rruga
Ismail Qemali, Nd.22, H.4, Ap.10, 1019
20.050.559,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

1,00
Studime në nivelin strategjik, manaxherial dhe operacional,
analiza,
vrojtime,
sondazhe,
kërkime,
vlerësime;
Konsulencë, shërbime administrative dhe manaxhim
projektesh për subjekte fizikë dhe juridikë, publikë shtetërorë
dhe privatë (shoqëri tregtare, apo OJF), vendas dhe të kuaj.
Ofrim
shërbimesh bazë të drejtpërdrejta, veprimtari
ekonomike prodhuese. Ushtrimin e çdo veprimtarie tjeter te
pavarur ekonomiko-tregtar (perfshire kryerjen e çdo
transaksioni me pasurite e luajtshme apo te paluajtshme si
blerje, shitje, dhurim, dhenie me qira apo perdorim te tyre).
Dhurim, dhenie me qira ose perdorim te tyre, apo kryerjen e
çdo veprimi juridik me pasurite e luatjshme e te paluajtshme.
Duke u perfshire por pa u kufizuar te gjithe elementet e
mjedisit, ajrit, burimet ujore, toka, pyje e kullota, mbetjet,
kimikatet, etj. Shendetesi, turizem.
Fatjon Nanaj
Nga: 04/02/2019

Deri: 04/02/2024

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
1

12. Ortakët

DritanAgolli

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 20.050.559,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: ''MAGNUM OPUS GROUP'' (MOG)
E-Mail: info@mog.al
Telefon: 0688044621

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-601390-10-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
29/07/2013

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-156563-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë të ortakut të vetëm, datë
25.06.2013, ku është vendosur miratimi i pasqyrave financiare për vitin 2012, emërimin
shoqerisë “A.I.S.E”sh.p.k. ( Znj. Sanie Tafa), Ekpert kontabël për auditimin e llogarive
vjetore për vitin 2012. Depozitimi i vendimit të asamblesë ortakut të vetëm, datë
27.06.2013, ku është vendosur zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqërisë nga fitimi i
realizuar gjate vitit ushtrimor 2012. Depozitim i raportit të ekspertit kontabël, datë
26.06.2013. Vlera e kuotës nuk ndryshon, numri i kuotave behet 42.874,51 lekë.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"4.287.451,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"42.874,51"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Agolli")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("4.287.451,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
14/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-315555-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 03.01.2014, ku eshte vendosur:
Ndryshim i selise dhe ndryshim i nenit 6 te statutit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Ismail Qemali", nd. 27 ( Pallati Fratari ), ap. 5, kati II, Njesia Bashkiake nr.
5;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Jeronim De Rada, Ndërtesa 1, Hyrja nr.20, Ap.8, Kodi POstar 1017, Njësia Bashkiake
nr.2, Tiranë.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

15/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-549134-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 20.06.2014, ku eshte vendosur:
Caktimin si Ekspert Kontabel i Autorizuar Studio "A.S.I.E" sh.p.k. (znj.Sanije Tafa), per te
paraqitur raportin mbi zmadhimin e kapitalit. Depozitim i vendimit, date 30.06.2014, ku
eshte vendosur: Miratim i raportit te Ekspertit Kontabel mbi zmadhimin e kapitalit
themeltar te shoqerise. Depozitim i Raportit te Ekspertit Kontabel, date 28.06.2014.
Vlera e Kapitalit ishte
"4.287.451,00"
u be
"6.975.824,00"
Vlera e Aksionit ishte
"42.874,51"
u be
"69.758,24"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Agolli")
, Vlera e Kontributit
ishte
("4.287.451,00")
u be
("6.975.824,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit

31/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-584555-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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Dokumenti i autorizimit
23/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-823163-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci per vitin 2012.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

12/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-092443-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Fianciar 2011
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-168581-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vtiit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-178722-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 30.6.2015, ku eshte vendosur:
Miratimi i rezultateve financiare te vitit 2014 dhe shperndarja e fitimeve.
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
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paguar)
24/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-195638-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date;
30.06.2015,ne te cilin eshte vendosur: Fillimi i procedures per zmadhimin e
kapitalit.Emerimi i studios A.S.I.E, shoqeri audituese per zmadhimin e
kapitalit.Depozitimi i vendimit te asambles se shoqeris, date: 21.07.2015, ne te cilin eshte
vendosur:Miratim i raportit te zmadhimit te kapitalit .Depozitimi i raportit te zmadhimit te
kapitalit, date: 20.07.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"6.975.824,00"
u be
"13.420.003,00"
Vlera e Aksionit ishte
"69.758,24"
u be
"134.200,03"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Agolli")
, Vlera e Kontributit
ishte
("6.975.824,00")
u be
("13.420.003,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

18/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-823462-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-832394-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit , date 30.06.2016, ku eshte vendosur
caktimi si ekspert kontabel i studio "A.S.I.E." (zj. Sanija Tafa) per vleresimin e zmadhimit
te kapitalit themeltar, vendimit, date 18.07.2016 per miratimin e Raportit te Ekspertit.
Depozitim i Raportit te Ekspertit Kontabel date 01.07.2016.
Vlera e Kapitalit ishte
"13.420.003,00"
u be
"32.852.738,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1,00"
5

Vlera e Aksionit ishte

"134.200,03"

u be

"32.852.738,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Agolli")
, Vlera e Kontributit
ishte
("13.420.003,00")
u be
("32.852.738,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Agolli")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("1,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-843847-07-16 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
30.06.2016 per miratimin e nisjes se proçedurave te bashkimit me perthithje te shoqerive
“Magnum Opus Technology” sh.p.k me shoqerine “Magnum Opus Group” sh.p.k ku
shoqeria “Magnum Opus Group”sh.p.k do te jete shoqeri perthithese dhe shoqeria
“magnum Opis Technology”sh.p.k do te jete shoqeri e perthithur.Depozimi i projekt
marreveshjes te bashkimit me perthithje date 01.07.2016 mibis dy shoqerive.Depozitimi i
pasqyrave financiare te vitit 2013, 2014, 2015 te shoqerise perthithese.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit
Raport i ekspertëve
Projektmarreveshja e bashkimit

16/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-931394-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 14.09.2016, ku
eshte vendosur riemerimi i z.Dritan Agolli si administrator per nje periudhe kohore pese
vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Dritan Agolli")
Kohëzgjatja ishte
("30/09/2016")
u be
("14/09/2021")

,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
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Vendim i asamblese se pergjithshme
05/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-964792-10-16 (Miratimi i bashkimit me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Marreveshje Bashkimi me Perthithje ndermjet
shoqerise “MAGNUM OPUS GROUP” shpk dhe shoqerise “MAGNUM OPUS
TECHNOLOGY” shpk dt. 31.08.2016. Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 07.09.2016
per miratimin e Bashkimit me Perthithje ndermjet shoqerise “MAGNUM OPUS
GROUP” shpk dhe shoqerise “MAGNUM OPUS TECHNOLOGY” shpk.
Vlera e Kapitalit ishte
"32.852.738,00"
u be
"32.952.738,00"
Vlera e Aksionit ishte
"32.852.738,00"
u be
"32.952.738,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Agolli")
, Vlera e Kontributit
ishte
("32.852.738,00")
u be
("32.952.738,00")
Lista e Dokumenteve:
Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet
Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme

27/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-345899-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Statutit te ndryshuar date 22.06.2017.
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)

21/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-388760-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-395140-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 29.06.2017, ku eshte vendosur:
Zmadhimi i kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"32.952.738,00"
u be
"65.251.439,00"
Vlera e Aksionit ishte
"32.952.738,00"
u be
"65.251.439,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Agolli")
, Vlera e Kontributit
ishte
("32.952.738,00")
u be
("65.251.439,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

25/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-881188-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

27/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-916819-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit te Asamblese dt. 20.08.2018, ku vendosi
: Ndryshimin e emrit tregtar.
Emri Tregtar ishte
("MAGNUM OPUS GROUP")
u be
("''MAGNUM
OPUS GROUP'' (MOG)")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-966272-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit te Asamblese dt. 20.09.2018, ku vendosi
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: Ndryshimin e objektit te veprimtarise dhe ndryshimin e adreses kryesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@mog.al")
Objekti ishte
("Studime në nivelin strategjik, manaxherial dhe operacional, analiza,
vrojtime, sondazhe, kërkime, vlerësime; Konsulencë, shërbime administrative dhe
manaxhim projektesh për subjekte fizikë dhe juridikë, publikë shtetërorë dhe privatë
(shoqëri tregtare, apo OJF), vendas dhe të kuaj; Ofrim shërbimesh bazë të drejtpërdrejta,
veprimtari ekonomike prodhuese.")
u be
("Studime në nivelin strategjik,
manaxherial dhe operacional, analiza, vrojtime, sondazhe, kërkime, vlerësime;
Konsulencë, shërbime administrative dhe manaxhim projektesh për subjekte fizikë
dhe juridikë, publikë shtetërorë dhe privatë (shoqëri tregtare, apo OJF), vendas dhe
të kuaj. Ofrim shërbimesh bazë të drejtpërdrejta, veprimtari ekonomike prodhuese.
Ushtrimin e çdo veprimtarie tjeter te pavarur ekonomiko-tregtar (perfshire kryerjen
e çdo transaksioni me pasurite e luajtshme apo te paluajtshme si blerje, shitje,
dhurim, dhenie me qira apo perdorim te tyre). Dhurim, dhenie me qira ose perdorim
te tyre, apo kryerjen e çdo veprimi juridik me pasurite e luatjshme e te paluajtshme.
Duke u perfshire por pa u kufizuar te gjithe elementet e mjedisit, ajrit, burimet
ujore, toka, pyje e kullota, mbetjet, kimikatet, etj. Shendetesi, turizem.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nd.22, H.4, Ap.10, 1019;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"Ismail Qemali", nd. 27 ( Pallati Fratari ), ap. 5, kati II, Njesia Bashkiake nr. 5;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
06/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-091752-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 04.02.2019 ku
eshte vendosur : Largimin e administratorit Dritan Agolli dhe emerimin e administratorit te
ri te shoqerise Fatjon Nanaj.
Telefon ishte
("0682050237")
u be
("0688044621")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Fatjon Nanaj")
Ne daten "04/02/2024
eshte larguar administratori:
("Dritan Agolli")

Nga data "04/02/2019

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
25/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-280714-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar-.xlsx
Vendim pasq.fin 2018.pdf
Copy of Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres
template.xlsx
Shenime financiare MOG .pdf

29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-286107-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 27.06.2019, per zvogelimin e
kapitalit. Depozitimi i Vendimit date 27.06.2019, per miratimin e zvogelimit të kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"65.251.439,00"
u be
"37.508.369,00"
Vlera e Aksionit ishte
"65.251.439,00"
u be
"37.508.369,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Agolli")
, Vlera e Kontributit
ishte
("65.251.439,00")
u be
("37.508.369,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

29/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-512446-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

06/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-537661-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2019.
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Lista e Dokumenteve:
Vendim per miratim te pas. financiare 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Shenime financiare MOG.pdf
Pasqyra e performanes pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve.xlsx
21/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-746525-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiare Mog.xlsx
Pasqyra e performances Mog.xlsx
Shenimet Financiare MOG 2020.pdf
Vendim pas.fin 2020.pdf

23/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-750301-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 25.06.2021 ku është vendosur:
Zmadhimi i Kapitalit
Vlera e Kapitalit ishte
"37.508.369,00"
u be
"20.050.559,00"
Vlera e Aksionit ishte
"37.508.369,00"
u be
"20.050.559,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Agolli")
, Vlera e Kontributit
ishte
("37.508.369,00")
u be
("20.050.559,00")
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)

Datë: 24/11/2021

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

11

