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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) L61322039B

2. Data e Regjistrimit 22/01/2016
3. Emri i Subjektit ARTCOM CENTER
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 20/01/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/01/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Sami 
Frasheri", Pallati Nr.4, Shkalla Nr.1, Apartamenti  Nr.1 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Te ofroje cdo dhe te gjitha sherbimet ne lidhje me sherbimin 

e "Telemarketingut" dhe "Contact Center outbound dhe 
inbound", ofrues sherbime interneti, perfshire por pa u 
kufizuar ne procesimin e te dhenave per shoqerite dhe/ose 
entitet publike, ndermjetesimit tregtare dhe te biznesit, 
marketing ne fushat e telematics dhe sherbimeve telefonike, 
trajnim te brendshem ose te jashtem dhe edukim profesional, 
aktivitete te tjera te lidhura ose te ngjashme me ato te 
treguara me siper dhe cdo aktivitet tjeter* i konsideruar i 
nevojshem dhe i vlefshem per realizimin e qellimit te 
shoqerise. Te tregtoje te gjitha llojet e pajisjeve, pjeseve te 
kembimit si dhe te cdo tjeter mjeti i nevojshem per ushtrimin 
e sherbimeve te mesiperme. Te ofroje sherbime keshilluese 
biznesi dhe menaxhimi per shoqerite e tjera si kerkime tregu, 
sherbime profesionale, teknike dhe shkencore si edhe 
sherbime te tjera keshilluese.  
Adrian Zeqo10. Likudatori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 25/05/2016                Deri: 
11. Ortakët ArbisPrifti

11.1 Vlera e kapitalit                Para: 15.000,00                Natyre: 
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11.2 Numri i pjesëve 1,00
11.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 15,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
12. Ortakët TediGogu

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 45.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 45,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët ArbërKoruni

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 40.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 40,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: ARTCOM CENTER
Telefon: 0672530300  

16. Statusi: Çregjistruar
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-515742-01-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

13/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-745759-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 25.05.2016 per prishjen e 
shoqerise dhe emerimin e likuidatorit Adrian Zeqo .
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=835FD048-B0DA-40BE-AF5E-471313D51520
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1BF80EC-1C50-47FC-A308-876D0425BE28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6D0C1DC2-9E02-4FDE-B363-D2785DF5945D
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eshte larguar administratori:            ("Tedi Gogu")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:            ("Adrian Zeqo")                      Nga data "25/05/2016

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit

23/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-350308-06-17
Statusit ishte            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")          u be            ("Çregjistruar")         

Lista e Dokumenteve:
Akti i Likujdimit
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i ortakeve per miratimin e aktiti te likujdimit
Bilanci vjetor

Datë: 06/07/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F7B7439-1E7C-4E76-B57B-1715A35A3217
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=48DAA350-5D77-4EB5-A2AB-71C93C4786C1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=202B432A-AFD0-48FF-92D7-0F44E93888F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21E9D7CC-3448-4E4E-BC06-5C6383615188
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64460A84-A434-4DA9-88FB-7FA30853D89A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E02B4149-F8F9-421B-A001-9B6D3D120F32

