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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)

M21317004E

2. Data e Regjistrimit 17/01/2022

3. Emri i Subjektit Software Ecosystem Solutions

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 22/12/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 22/12/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rr. Ibrahim Rugova, 40/3, 1019 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

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: Projektim   programesh    kompjuterike(software)  (sherbime), 
zhvillim  dhe mirembajtje  software(sherbime), testim  software  
(sherbime), operimi, administrimi, trajnimi dhe auditimi  teknik i 
sistemeve softare dhe cdo veprimtari  tjeter, sic mund te bihet 
dakord nga aksionaret  nepermjet ndryshimit  te statutit  te 
Shoqerise. Shoqeria  do  te  kryeje   aktivitetin  e  saj ne perfitim  te 
saj dhe ne interesin me te mire  te Shoqerise  ne teresi  sipas  
parimeve  tregtare,  te nxjerrjes se fitimeve, ne perputhje me 
standardet me  te larta  etike per te nxjerre fitimet  maksimale te 
arritshme te disponueshme per t'u shperndare midis Aksionareve.    

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele
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Makeljana Shkurti14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  22/12/2021 Deri : 22/12/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Te gjitha instrumentet financiare dhe dokumentet  e thjeshta  
qe krijojne  nje detyrim per Shoqerine nenshkruhen  ne 
perputhje me qarkoren  e nenshkrimit  te Shoqerise. Nese 
ndonje nga veprimet e mesiperme   kerkon miratimin  e 
Keshillit, ky miratim  do te merret perpara cdo nenshkrimi  te 
instrumenteve financiare  dhe / ose detyrimeve  ligjore.

Silvana Memajdini

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 22/12/2021 Deri : 22/12/2024

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.

WOLFGANG ZDEB

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 : 22/12/2021 Deri : 22/12/2024

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.

Makeljana Shkurti

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 : 22/12/2021 Deri : 22/12/2024

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.

 Euro-Audit, Consultancy,co25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 22/12/2021 Deri : 

26. Aksionarët Makeljana Shkurti
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Me te drejte vote : 1000.0000
Pa te drejte vote : 26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
100,00

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Software Ecosystem Solutions
E-Mail: makeljana.shkurti@vrull.eu  
Telefon: 042251050  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Kopje e dokumentit te vlefshem te identifikimit te administratoreve
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
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)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

Regjistrimi Fillestar: CN-845530-01-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :01/02/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EAF82203-2437-425B-8BFD-07995E3BE378
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B73F13F5-D143-4AC8-9963-0B76107C5276
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4330B42-525D-4E7D-AC87-37E5C60F3334
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B29B0347-0079-4526-A056-3AD92520E88B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0A16DDBB-C9C7-4DEC-8A3A-606180E4ECFC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BDA6CE85-1A72-4793-878C-9A5298F9617D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D7BD88F8-3070-48E0-BBB7-B665EA3BCA95

