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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) L61516013H

2. Data e Regjistrimit 16/03/2016
3. Emri i Subjektit BOTIME KOKONA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/03/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/03/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga e 
Dibres, Pallati 357, Shk. 2, Kati II-te, Ap. 12 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Botimin dhe ribotimin e veprave te botuara, ose perkthime, 

sipas Bibliografise te autorit Vedat Kokona, si dhe çdo 
krijimtari intelektuale. Ne perputhje me legjislacionin 
shqiptar, me qellim arritjen e objektivave te mesiperme, 
shoqeria mund te kryeje çdo transaksion ne lidhje me 
pasurine intelektuale, duke ruajtur te drejten e autorit dhe 
pjesemarrje me aksione, si dhe çdo aktivitet tregtar, te 
konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur 
qellimet e shoqeris dhe qe nuk tejkalojne qellimin dhe vete 
natyren e aktiviteteve kryesore, te cituara me siper; Shoqeria 
do te kryeje çdo lloj aktiviteti qe hyn ne objektin e saj dhe qe 
e ndihmon te arrije qellimet e saj. Shoqeria zbaton te gjitha 
ligjet dhe aktet nenligjore te duhura. Ajo zbaton standarte me 
te larta te etikes.
Mimoza Shehu10. Likudatori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 19/03/2016                Deri: 
11. Ortakët MirvjenQendro

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

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

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: BOTIME KOKONA
E-Mail: shbkokona@yahoo.com  
Telefon: 0682253505  

15. Statusi: Shoqeri ne Likuidim e Siper
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-596140-03-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

23/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-606251-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 19.03.2016, ku eshte vendosur: 1- 
Fillimi i procedurave per likuidimin e shoqerise.2- Caktimin si likuidator Znj. Mimoza 
Shehu.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Mirvjen Qendro")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:            ("Mimoza Shehu")                      Nga data "19/03/2016

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5E80AFC0-03F5-426E-8B3D-5B9BC7DE3460
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=820A4310-30B6-4216-BDCE-B89484C64F87
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F69DBF38-64F4-4F04-9141-7B8429F9A6CD
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Datë: 07/07/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


