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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)

L42220051H

2. Data e Regjistrimit 20/10/2014

3. Emri i Subjektit AMERICAN UNIVERSITY IN ALBANIA

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 06/10/2014

6. Kohëzgjatja                  Nga: 06/10/2014      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga 
Themistokli Germenji, Pallati Ambasador Nr. 1, Suit 1001 

8. Kapitali 100.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 100000.0000

100.000.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: ,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: 1.Të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë dhe të mbrojë dijet me anë 
të mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve. Këtë mision 
ai e realizon përmes këtyre synimeve: a)të përgatisë profesionalisht 
specialistë të lartë në fushat që mbulon në të gjitha programet e 
studimit, nëpërmjet mësimdhënies dhe praktikave profesionale, 
duke përmbushur të gjitha detyrat që rrjedhin sipas Ligjit ne fuqi. 
b)të formojë shkencëtarë të rinj në fusha të ndryshme parësore, 
duke marrë parasysh drejtimet kryesore të zhvillimit të Rajonit, 
nëpërmjet kërkimit  shkencor dhe veprimtarisë botuese ; c)të kryejë 
studime shkencore për të zhvilluar  programet e studimit të 
shkencave që lëvron dhe të ofrojë shërbime për zgjidhjen e 
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problemeve më të rëndësishme që ka Rajoni i Shqiperise dhe më 
gjerë; ç)të kryejë kualifikimin e vazhdueshëm të specialistëve të 
lartë të fushave të ndryshme, duke u kthyer në një qendër e 
rëndësishme kualifikimi dhe zhvillimi të teknologjive 
bashkëkohore. 2. Universiteti  u siguron punonjësve akademikë 
pavarësinë e kërkimit dhe lirinë e mësimdhënies, sipas dispozitave 
të këtij statuti dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
3.Universiteti lëshon diploma dhe jep certifikata e tituj të tjerë në 
përputhje me nivelin e formimit të kryer. 4.Universiteti garanton 
shprehjen e lirë të ideve dhe i siguron personelit dhe studentëve 
mundësi të barabarta për punë dhe studim.  

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Donald Shena14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  06/10/2017 Deri : 06/10/2020
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Donald Shena

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  06/10/2014 Deri : 06/10/2017

Po
Jo

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

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Craig Francis White

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  06/10/2014 Deri : 06/10/2017

Po
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

John Alfred O'Brein

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  06/10/2014 Deri : 06/10/2017
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Po
Jo

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

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

 STUDIO EKONOMIA-LEGJISLACIONI-BIZNESI25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 06/10/2014 Deri : 

Daisy Shena
Me te drejte vote : 1000000.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 1,00

Cameron Adair
Me te drejte vote : 2500000.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 2,50

Bradley Matthew Vidgeon
Me te drejte vote : 2500000.0000
Pa te drejte vote : 

28. Aksionarët 

28.1 Numri i Aksioneve 

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes 2,50

Robert Bruce Gordon
Me te drejte vote : 2500000.0000
Pa te drejte vote : 

29. Aksionarët 

29.1 Numri i Aksioneve 

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes 2,50

David Shena
Me te drejte vote : 1000000.0000
Pa te drejte vote : 

30. Aksionarët 

30.1 Numri i Aksioneve 

30.2 Përqindja e pjesëmarrjes 1,00

Erjona Shena31. Aksionarët 

31.1 Numri i Aksioneve 
Me te drejte vote : 1000000.0000
Pa te drejte vote : 
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31.2 Përqindja e pjesëmarrjes 1,00
Craig Francis White
Me te drejte vote : 5000000.0000
Pa te drejte vote : 

32. Aksionarët 

32.1 Numri i Aksioneve 

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes 5,00

John Alfred O'Brein
Me te drejte vote : 7500000.0000
Pa te drejte vote : 

33. Aksionarët 

33.1 Numri i Aksioneve 

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes 7,50

Howard Wayne Attarian
Me te drejte vote : 7500000.0000
Pa te drejte vote : 

34. Aksionarët 

34.1 Numri i Aksioneve 

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes 7,50

Arledia Shena
Me te drejte vote : 1000000.0000
Pa te drejte vote : 

35. Aksionarët 

35.1 Numri i Aksioneve 

35.2 Përqindja e pjesëmarrjes 1,00

Deon Shena
Me te drejte vote : 1000000.0000
Pa te drejte vote : 

36. Aksionarët 

36.1 Numri i Aksioneve 

36.2 Përqindja e pjesëmarrjes 1,00

Janice Ann Mary Csand
Me te drejte vote : 2500000.0000
Pa te drejte vote : 

37. Aksionarët 

37.1 Numri i Aksioneve 

37.2 Përqindja e pjesëmarrjes 2,50

38. Aksionarët 

38.1 Numri i Aksioneve 

American Capital Group
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Me te drejte vote               : 65000000.0000
Pa te drejte vote               : 

38.2 Përqindja e pjesëmarrjes
65,00

39. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

40. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: AMERICAN UNIVERSITY IN ALBANIA
E-Mail: donaldshena@gmail.com  
Telefon: 0692021700 0682021700 
Të Tjera: Kapitali fillestar i shoqërisë është 100 000 Dollarë 
Amerikanë.

41. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i themelimit
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 autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-680193-10-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

08/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-531961-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te keshillit mbikqyres date 25.10.2017 
per shtyrjen e afatit te administratorit z. Donald Shena nga data 06.10.2017 deri me date 
06.10.2020.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Donald Shena")                    , 
Nga Data ishte                      ("06/10/2014")            u be              ("06/10/2017")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Donald Shena")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("06/10/2017")            u be              ("06/10/2020")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA091912-8F4C-468D-A16C-22AF4EA789DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD982FA1-1A76-42D0-920B-8F7F28F7B665
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EFD7C25F-9185-40F9-AEF7-9C191A708883
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC956B09-E286-480A-93E1-AFECE0B93C8D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA87B00D-D6AE-44CF-A8FD-FD8CC3CB3B8E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A73F12B-00C5-423B-86FA-0BE23958422B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A73F12B-00C5-423B-86FA-0BE23958422B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=85623D64-DFC1-45AC-9439-87ED08F328F3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0EC35EB4-8DDC-4DC1-A223-E9490009F96C
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28/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-102467-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Deshmise se Trashegimise Ligjore Nr. 653 Rep. 
Nr. 292 Kol. date 08.02.2019, ku eshte vendosur, leshimi i deshmise se trashegimise 
ligjore, per trashegimlenesin Donald Shena, duke percaktuar si trashegimtare ligjore te 
radhes se pare: 1- Arledia Shena, 2- Deon Shena, 3- Erjona Shena, 4- Daisy Shena, 5- 
David Shena, te cilet trashegojne ne pjese te barabarta sejcili nga 1/5 e te gjitha pasurive te 
luajshme, te paluajtshme, mjete monetare si dhe çdo pasuri tjeter te çdo lloji, pa perjashtim 
Brenda dhe jashte Shqiperise te lena prej trashegimlenesit dhe detyrimet, sipas pjeses 
takuese.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Daisy Shena")                      Numri i aksioneve 
"1.000.000,00             Perqindja ne kapital "1,00"                        Kontributi ne para 
"1.000,00
eshte shtuar ortaku:            ("David Shena")                      Numri i aksioneve 
"1.000.000,00             Perqindja ne kapital "1,00"                        Kontributi ne para 
"1.000,00
eshte shtuar ortaku:            ("Deon Shena")                      Numri i aksioneve "1.000.000,00             
Perqindja ne kapital "1,00"                        Kontributi ne para "1.000,00
eshte shtuar ortaku:            ("Arledia Shena")                      Numri i aksioneve 
"1.000.000,00             Perqindja ne kapital "1,00"                        Kontributi ne para 
"1.000,00
eshte shtuar ortaku:            ("Erjona Shena")                      Numri i aksioneve 
"1.000.000,00             Perqindja ne kapital "1,00"                        Kontributi ne para 
"1.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Donald Shena")         

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

Datë           :27/06/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D76E24B8-4DC5-417B-AB24-DD06C70439D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D76E24B8-4DC5-417B-AB24-DD06C70439D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76D19F84-30A6-40CA-B53B-F8DE8866822D

