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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) L61326016G

2. Data e Regjistrimit 26/01/2016

3. Emri i Subjektit INTERNATIONAL MARKETING & ONLINE BRAND 
INTRODUCTION GROUP (IMOBI GROUP)

4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 25/01/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/01/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Jan Kukuzeli", Pallati 14/1, 
Shk.8, Ap.1 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Ofrimi i te gjitha sherbimeve qe lidhen me "Call Center" dhe 

"Contact Center" duke perfshire: perpunimin e te dhenave te 
shoqerive te tjera dhe/ose enteve publike; ndermjetesim 
tregetare dhe marketing ne fushen e sherbimeve telematike 
dhe telefonike; veprimtarite e lidhura dhe te ngjashme me ato 
te renditura me siper; Ofrimi, mbeshtetja dhe operimi i 
shebimeve telefonike. Importimi, tregtimi dhe mbeshtetja 
teknike e paisjeve telefonike dhe celulare dhe materialeve te 
telekomunikacionit. Prodhimi dhe perpunimi, promovimi 
dhe tregtimi i mallrave dhe sherbimeve telefonike, te shtypit 
elektronik dhe te shkruar, operimi i sherbimeve informatike. 
Ofrimi i sherbimeve te trajnimit dhe konsultimi ne ceshtjet e 
telekomunikacionit. Furnizim sherbimesh dhe informacioni 
nepermjet telekomunikacionit. Import-eksport tregtim i 
mallrave te ndryshem. Te kryeje cdo transaksion ne lidhje 
me pasurite e luajteshme apo te paluajteshme si dhe cdo 
aktivitet tregtar,  financiar, qeradhenieje apo hipotekimi, te 
cilat mund te konsiderohen si te dobishme apo te nevojshme 
per arritjen e objektit te Shoqerise; Te bleje ne menvre te 
drejt per drejte apo te terthorte interesa ne shoqeri te tjera me 
objekt te ngjashem me ate te Shoqerise, ne Shqiperi apo 



2

jashte saj; dhe Te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te 
konsiderohet i dobishem apo i nevojshem ne menyre arritjen 
e objektit te Shoqerise. Shoqeria do te kryeje cdo lloj 
aktiviteti qe lidhet me objektin e saj dhe e favorizon ate.
Andi Hasmuça10. Likudatori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 01/12/2016                Deri: 
11. Ortakët OltiHasmuça

11.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
11.2 Numri i pjesëve 1,00
11.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: IMOBI GROUP
Telefon: 0693392031  

15. Statusi: Çregjistruar
Lista e Dokumenteve:
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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-521878-01-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

02/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-054625-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.12.2016, ku eshte vendosur, 
kalimi i shoqerise ne likuidim dhe emerimi i z. Andi Hasmuça si likuidator te shoqerise.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95D02862-2BB7-4CC5-B0D0-3443D9F14ADE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=125D63FF-9DC8-4584-85B3-9383047F6F9D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0191B614-A67E-4AFD-8F31-B6353D1AAF6C
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Andi Hasmuça")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:            ("Andi Hasmuça")                      Nga data "01/12/2016

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit

09/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-765988-05-18
Statusit ishte            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")          u be            ("Çregjistruar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i ortakeve per miratimin e aktiti te likujdimit
Bilanci vjetor
Dokumenti i autorizimit
Akti i Likujdimit
Dokument qe verteton qe shoqeria nuk ka detyrime

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=963AAE04-C661-4BF8-B6D4-4312E94C8648
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7C9EBC3-39E0-40DF-B7CA-3A229CC9FCED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F9A2C65-97EE-4B33-AE80-70F68E9E0702
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69BBC54E-5B0D-4868-895C-A76AF27BC149
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2F99277D-242D-4260-8C04-B3D01DC30754
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D153FD18-569F-481E-AB07-B61881CCD750

