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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)

M12121037S

2. Data e Regjistrimit 21/09/2021

3. Emri i Subjektit FUTBOLL CLUB DINAMO

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 20/09/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/09/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Elbasanit, nr.1045, Mjull, 
Bathore, prane Hotel Eklips 

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: Krijimi, zotrimi, menaxhimi, mbajtja e te drejtave i ekipeve 
sportive dhe /ose i klubeve sportive, organizimi i evenimenteve 
sportive dhe kulturore, krijimi dhe pjesmarrja ne turne sportive 
brenda dhe jashte vendit, pjesmarrja dhe antaresimi ne federata 
kombetare dhe nderkombetare, pjesmarrja ne evenimente sportive 
dhe kampinonate sportive te organizuara nga federata kombetare 
dhen nderkombetare te futbollit, institucione publike/shteterore 
shqiptare, te huaja apo nderkombetare. Krijimi, zoterimi, 
menmaxhimi i shkollave sportive, prefesionale, akademive 
sportive, kurseve sportive me qellim trajnimi apo ushtrimi te 
aktivitetit sipas pikes 5.1.1 me lart. Krijimi dhe regjistrimi i 
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markave tregtare, zotërimi i të drejtave të markave tregtare, 
zotërimi i liçencave dhe të drejtave përpërdorimin e markave 
tregtare. Menaxhim i të drejtave të autorit, markave, imazhit, 
figurës, ipjesëmarrjes në evenimente sportive, kulturore, 
kampionate si dhe tëçdo evenimenti tëçfarëdolloj natyre për 
sportistë, trajnerë, si dhe përdorimi dhe/ose shitja apo dhënia 
nëpërdorim tëpërkohshëm të tyre.    Organizimi i evenimenteve 
sportive dhe kulturore. Zotërimi, menaxhimi dhe mbajtja e të 
drejtave të federimit (kartonit) në federata sporti, të lojtarëve, 
trajnerëve, sportistëve, teknikëve sportiv,transferimi i tyre, shitja 
apo dhënia nëpërdorim tëpërkohshëm. Rekrutimi i lojtarëve, 
sportistëve, trajnerëve, teknikëve sportiv. Shërbime të 
prokuratorit/ndërmjetësit/menaxherit sportiv.Shitje, blerje, 
prodhim, tregti me shumicë dhe pakicë i artikujve sportivë, 
veshjeve, aksesorëve, si dhe tëçdo artikulli industrial. Aktivitete 
reklamimi.Zotërim i pasurive të paluajtshme, apo përdorim dhe 
menaxhim i tyre. Zotërimi, menaxhimi, administrimi dhe/ose 
ushtrim aktiviteti i qendrave shëndetësore, qendrave tëfizioterapisë, 
të masazherisë, tëasistencësshëndetësore, spitale, si dhe dhënia e 
shërbimevemjekësore dhe shëndetësore të lidhura me to. Zotërimi, 
menaxhimi, përdorimi, ushtrimi i aktivitetit tëagjencive publicitare, 
tëagjencive të komunikimit, medias së shkruar apo radiotelevizive, 
portaleve online si dhe dhënia e shërbimeve të lidhura me to;  
Aplikimi, konkurrimi, përfitimipër grante, donacione, dhurata, 
financime, sponsorizime, nga burime buxhetore, private, me 
karakter kombëtar apo ndërkombëtar. Aktivitete financiare. 
Zotërimi i kuotave, aksioneve, të drejtave, si dhe themelimi apo 
pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme tregtare, persona juridik, 
OJF. Dhënia e shërbimeve të mësipërme për llogari të palëve të 
treta, përfshirë këtu shërbime tëorganizimit administrativ, 
administrim aktiviteti sportiv dhe tregtar, marrja përsipër dhe 
menaxhimi i të drejtave kontraktore të çfarëdolloji për llogari të të 
tretëve, konsulencë dhe shërbime administrimi, financiare, 
strategjike, teknike sportive;  Çdo lloj aktiviteti tjetër i nevojshme 
për realizimin dhe përmbushjen e objektivave tëmësipërm. 
Shoqëria mund të ushtrojë të gjitha aktivitetet e mësipërme në 
paragrafin 5.1 për llogari të saj ose për llogari të të tretëve në bazë 
të kontratave përkatëse për dhënie shërbimi me këto palë.  Shoqëria 
mund të hapë gjithashtu zyra dhe degë në çdo vend tjetër në botë 
ku do ta ketë të mundur, apo të ndërmarrë të gjitha transaksionet 
tregtare, industriale, financiare, pasuri të luajtshme dhe të 
paluajtshme të nevojshme, ose që konsiderohen të dobishme për 
arritjen e qëllimit të saj: mund të kontraktojë kredi dhe financim në 
përgjithësi, mund të zotërojë interesa, kuota/aksione, dhe 
çfarëdolloj pjesëmarrje në kapitalet e shoqërive të tjera, 
përfshirëshoqëritë, të cilat kanë objekttjetër direkt apo indirekt. 
Përveçkësaj nëpërputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqëria mund 
të kryejë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, qëështë rezultat 
ose lidhet me objektivin e mësipërm.  
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13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Ilir Sinani14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  20/09/2021 Deri : 20/09/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Adrian Bardhi

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  20/09/2021 Deri : 20/09/2024

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. 

Romir Bardhi

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  20/10/2021 Deri : 20/10/2024

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. 

Jurgen Golemi

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  20/09/2021 Deri : 20/09/2024

Jo
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Xhevdet Hyseni25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 20/09/2021 Deri : 

Ilda Kadrimi26.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
26.1  Afati i emërimit Nga : 20/09/2021 Deri : 

27. Aksionarët Adrian Bardhi
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Me te drejte vote : 3500.0000
Pa te drejte vote : 27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes
100,00

28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: FUTBOLL CLUB DINAMO
E-Mail: i.sinani@pascucci.al  
Telefon: 0694047279  

30. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-787220-09-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

22/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-802171-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 20.10.2021per ndryshimin e nje 
anetari te keshillit mbikqyres

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Romir Bardhi")                      Nga data "20/10/2021"                        
Ne daten "20/10/2024"           
eshte larguar anetari:            ("Alban Xhelili")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë           :25/02/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=554808FB-0422-49D0-ACD2-427D60F9E9AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C5C5EF1C-0B01-4F16-BA48-B3910634D4DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D141FCEF-4D09-4B0B-B739-C4B1510C90B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2F14CB0D-2C3C-4BC6-B8BC-FC678B758794
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E45C4461-0E66-4638-B557-9EA519A1A960
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=570BFC17-7727-40F8-82AE-E3EF77BEC0B0

