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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) L62226023L

2. Data e Regjistrimit 26/10/2016
3. Emri i Subjektit FIN PRO-TECH
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 24/10/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 24/10/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr 5, Rruga 
Komuna e Parisit, Pallati 2T, apartamenti,1/c, prane/mbrapa 
ish parkut te delegacioneve 
50.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit eshte ofrimi i sherbimeve te mbledhjes se detyrimeve dhe 

debive nga nga palet e treta ne emer dhe per llogari te 
subjekteve te ndryshme dhe kryerja e cdo sherbimi apo 
veprimi te nevojshem per kete qellim. Sherbime per 
konsulence biznesi dhe financiare, konsulence ne fushen 
fiskale dhe te zhvillimit te biznesit duke perfshire ketu 
veprimtari qe konsistojne ne asistence direkte ne fushen e 
zhvillimit dhe promovimit te marredhenieve te bizneseve me 
aktoret financiare, perfshire bankat dhe ndermjetesit e tjere 
financiare, nepermjet kryerjes se sherbimeve te agjentit 
financiar dhe te kredive. Konsulence dhe asistence direkte ne 
zhvillimin e kapaciteteve manaxhuese dhe ato operative te 
bizneseve, me objekt dizenjimm/perinhesimin e proceseve te 
biznesit si dhe zhvillimin nepermjet trajnimeve direkte te 
kapaciteteve te burimeve njerezore sidomos ne fushen 
financiare te investimeve dhe posacerisht ate qe lidhet me 
teknologjine e kredidhenies. Ofrimi i sherbime ligjore 
direkte ne lidhje me elaekutimin e kontratave te kredive te 
keqija apo borxhit te keq te akumuluar, nepermjet procesit 
gjyqesore per nxjerrjen e Urdherave te Ekzekutimit si dhe 
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venien ne ekzekutim te tyre nepermjet procedurave 
permbarimore per llogari te Kreditoreve te cilet perfshine; 
Insititucioneve Financiar Banke, Jo-Bank, Shoqeri 
Sigurimesh, si dhe ndaj te gjithe operatoreve te bizneseve te 
cilet operojne ne aktivitete te ndryshme nga ai financiare. 
Ofrirnin e sherbimeve te agjentit te pasurive te paluajteshme 
dhe vleresimit per llogari te vendosjes si kolateral per 
Insitucionet Financiare Kredidhenese. Shoqeria, ne menyre 
dytesore dhe jo ne menyre direkte, dhe sidoqofte vetem per 
te permbushur objektin tregtar te shoqerise, mund te kryeje 
9do veprimtari tregtare e financiare te cilat do te 
konsiderohen si te nevojshme dhe te domosdoshme Shoqeria 
mund te ushtroje aktivitete te tjera ndihmese ose te Hdhura 
duke perfshire importin dhe eksportin, si dhe te gjitha 
aktivitet e nevojshme dhe te domosdoshme per te 
permbushur objektin e shoqerise ne perputhje me ligjin.
Alma Hasanaj10. Likudatori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 28/02/2017                Deri: 
11. Ortakët ArdianSpahiu

11.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000.000,00                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 DritanAbazi

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000.000,00                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: FIN PRO-TECH
Telefon: 0674080686  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-001940-10-16

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5D683F50-1787-4902-B222-9406700A322F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47A48DEA-9778-499F-A64C-C978E2433B7E
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

09/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-190161-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 28.02.2017, ku eshte vendosur: 1- 
Miratimi i prishjes se shoqerise. 2- Caktimi i znj. Alma (Gjini) Hasanaj, si likuidatore te 
shoqerise.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Dritan Abazi")         
eshte larguar administratori:            ("Ardian Spahiu")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:            ("Alma Hasanaj")                      Nga data "28/02/2017

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit

19/09/2017 Numri i ceshtjes: CN-283611-05-17
Statusit ishte            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")          u be            ("Çregjistruar")         

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

Datë: 12/07/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=07664F7D-3C3F-4242-9B7F-A16FA6AA3B91
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F778A39-92BE-4993-BF06-0A4C4DAC0F44
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2054C9C3-872F-4B9D-B472-9B02AD020F9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=35ECE132-3A5A-40BE-9D8B-C9B0CE341B51

