EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit M23706601A
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
06/01/2022
3. Emri i Subjektit

QENDRA MULTIFUNKSIONALE POGRADEC

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

02/12/2021

6. Kohëzgjatja

Nga: 02/12/2021

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Korce Pogradec POGRADEC Pogradec prane Qendres
Kulturore Lasgush Poradeci me kod postar 7301

8. Kapitali

3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

3500000.0000

10. Numri i aksioneve:

350,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

10.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

•
Projektimin, financimin, zhvillimin, menaxhimin e
projekteve dhe veprimtarive sportive dhe kulturore, të të gjitha
llojeve përjashtuar futbollin, me qellim nxitjen dhe masivizimin e
sportit ndërthurur me kulturën, krijimin e akademive sportive dhe
ekipeve zinxhir. •
Dhenien ne perdorim te treteve, ruajtjen,
mirembajtjen, dhe menaxhimin e objekteve qe shoqeria do të ketë
në administrim. •
Çdo aktivitet tjeter ne perputhje me
legjislacionoin ne fuqi. •
Kryerja e pagesave te dietave,
honorareve, sigurimeve dhe pagave. • Kryerjen e te gjitha
veprimeve te nevojshme për arritjen e qëllimit te shoqërisë. •
Përfaqësimin e shoqërive te ndryshme shqiptare apo te
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13. Sistemi i administrimit

huaja qe kane objekt te njëjte apo te përafërt me te kesaj shoqërie.
•
Financimin e projekteve qe kane lidhje me veprimtarine e
shoqërisë, të paraqitur nga shoqata të ndryshme ne territor të
Republikes se Shqiperise.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Alma Kanina

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit

Nga : 02/12/2021

Deri : 02/12/2024

Anxhela Andoni
Anetar
Nga : 02/12/2021

Deri : 02/12/2024

Po
Jo

Durim Toska
Anetar
Nga : 02/12/2021

Deri : 02/12/2024

Po
Jo

Enton Berberi
Kryetar
Nga : 02/12/2021

Deri : 02/12/2024

Po
Jo

Etleva Gani
Nga : 28/03/2022

Deri : 28/03/2025
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26. Aksionarët

Bashkia Pogradec
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 350.0000
:

100,00

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: QENDRA MULTIFUNLSIONALE
POGRADEC
E-Mail: besjan.meco@hootmail.com
Telefon: 0672028989

29. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese
kontributi eshte natyre)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-840470-12-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
06/04/2022

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-888995-04-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.10., datë 28.03.2022, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur: 1- Shkarkimi i z. Arber Gjata nga pozicioni i ekspertit
kontabël të shoqërisë. 2- Emërimi i znj. Etleva Gani me liçensë profesionale Nr.449, datë
06.02.2020, në pozicionin e ekspertes kontabël të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Etleva Gani")
"28/03/2022"
Ne daten "28/03/2025"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Arber Gjata")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Datë

:09/04/2022
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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