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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)

M11823034A

2. Data e Regjistrimit 23/06/2021

3. Emri i Subjektit Space+

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 18/06/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/06/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Hotel Marriott Tirana, Kati 0-3, 
Pasuria Nr. pas. 7/5, Sheshi “Italia” 

8. Kapitali 1.295.631.818,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 1282675500.0000

100,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 12.956.318,18
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: Objekti i Shoqërisë do të jetë ushtrimi i veprimtarive të lojërave të 
fatit në kategorinë kazino në hotel me 5 yje, duke përfshirë çdo 
veprimtari të lidhur e të nevojshme, përfshirë por pa u kufizuar në 
financimin, licencimin dhe operimin e kazinosë, në përputhje me 
legjislacionin shqiptar të zbatueshëm, duke  perfshire  specifikisht  
sa  vijon: Organizimi dhe  kryerja e  aktivitetit qe lidhet  me  
kazinote  dhe  me  lojërat  e  fatit.  Sherbime këmbimi valutor 
brenda ambienteve të kazinosë, në përputhje me  dispozitat  ligjore 
rregullatore të  detyrueshme në fuqi.  Trajnimi i stafit të ri apo 
ekzistues të kazinosë për qëllime të aktivitetit të kazinosë me  
synimin e punësimit të një stafi  te  kualifikuar. Sherbime  
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restoranti  dhe  bar  brenda  ambjenteve  te  kazinose  dhe  vetem  
per  vizitoret  e  tij. Import-eksport  te  pajisjeve dhe  te  
materialeve  lidhur  me  kazinote  dhe  me  lojërat  e  fatit. Investim  
ne  fushen  e  real estate,  pasurive  te  paluajtshme. Shoqëria mund 
të kryejë dhe çdo aktivitet tjetër që është i nevojshëm për realizimin 
e objektit të saj dhe funksionimin e duhur të Shoqërisë.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Fesbian Myftari14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  18/06/2021 Deri : 18/06/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Oltjon Sota

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 : 18/06/2021 Deri : 18/06/2024

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.

Arbër Saliaj

Kryetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 18/06/2021 Deri : 18/06/2024

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.

Suela Qoqja

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 : 18/06/2021 Deri : 18/06/2024

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.
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 ALB - AUDIT25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 18/06/2021 Deri : 18/06/2024

W-CZ Holdings s.r.o.
Me te drejte vote               : 1.0000
Pa te drejte vote               : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 1,00

ALB - STAR
Me te drejte vote               : 99.0000
Pa te drejte vote               : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 99,00

28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Space+
E-Mail: a.saliaj@finman.al  
Telefon: 0686066189  

30. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
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)
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre

Regjistrimi Fillestar: CN-723471-06-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :07/02/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=46C4EB6D-0F4A-4F01-B425-10462680E0D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E921757B-FC47-45CA-85B5-1F241F1EAB6F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B134BEC1-DAAA-42F2-B7BD-22FDC627A61F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8423A3E4-FCC0-43F8-8BC4-3A7B67FBEF12
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=806F3A62-D5F2-4659-8323-FB4A2725EBDE

