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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)

M16828203S

2. Data e Regjistrimit 28/06/2021

3. Emri i Subjektit CASINO VLORA

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 21/06/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 21/06/2021      Deri: 21/06/2051

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore Vlore  VLORE Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Hajro 
Çakerri, Rruga Sulejman Delvina, Pallati Lazaj, Hyrja 
Veriore, kati i trete 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

3.500,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,00
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: Organizoje lojera te percaktuara ne ligj, ku pjesemarresve ne 
kembim te nje shume te paguar u jepet mundesia e fitimit ne para, 
sende apo te drejta te tjera, ku faktori fat ose ndonje ngjarje tjeter e 
pasigurte, ka ndikim te drejtperdrejte dhe eshte percaktues si ne 
fitimin, ashtu edhe ne humbjen e pjesemarresve ne secilen 
loje.Hape kazino si zone e vecante per zhvillimin e ojerave te fatt, 
ku lojtareve u ofrohet mundesia per te luajtur me mjetet e lojerave 
te fatit, si makina te tipit slot, te hedhin baste, baste ne rulote, video 
lotari ose makina elektronike, me shume lojtare, tryeza loje te 
quajtura lojera" live", lojra online si dhe kembim valutor ne valute 
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ose mallra.Hape resort kazino si nje kompleks kazinosh, iperbere 
na dy ose me shume kazino, ne hotele me te pakten 5 yje te 
integruara, te cilet kane marre Çertifikaten per kete klasifikim nga 
institucionet kombetare dhe nderkombetare akredituese dhe 
infrastruktura te ndryshme ndihmese (por pa u kufizuar vetem ne 
to), ushtroje cdo veprimtari tjeetr qe lidhet me "lojerat e fatit" qe 
eshte e lejueshme me ligjet qe jane ne fuqi ne republiken e 
Shqiperise

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Kejsi Bleta14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  21/06/2021 Deri : 21/12/2021
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Francisca Ditte Hannah Brandjes

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  21/06/2021 Deri : 21/06/2024

Jo
Jo

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

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Klajdi Mone

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  21/06/2021 Deri : 21/06/2024

Jo
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Asaf Barazani

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  21/06/2021 Deri : 21/06/2024

Jo
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes
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24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

 KEI-AL AUDITING25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 21/06/2021 Deri : 21/06/2022

Francisca Ditte Hannah Brandjes
Me te drejte vote : 350.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 10,00

Asaf Barazani
Me te drejte vote : 3150.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 90,00

28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: CASINO VLORA
E-Mail: moneklajdi@gmail.com  
Telefon: 0682014444  

30. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i vertetuar qe permban specimenet e administratoreve
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Kopje e dokumentit te vlefshem te identifikimit te administratoreve

Regjistrimi Fillestar: CN-724888-06-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :08/02/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA52892E-D6D6-4C19-9CDA-0205FE791DA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F177C83-F727-4885-8ADE-2E179B91B93E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F086092E-CF83-4DB9-AE36-496C8F835AC7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=242343D2-D109-41C5-B6C5-4E57312FF78A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=167A7DBC-0853-4A7E-887B-92C26F2F281B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E8F40A5-E0B9-4433-B87B-E7806F50701B

