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)
2. Data e Regjistrimit

K54306401C
24/06/2005

3. Emri i Subjektit

MARGIT TV

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

25/01/2002

6. Kohëzgjatja

Nga: 25/01/2002
Fier Lushnje LUSHNJE Lagjja Kadri Qystri, Rruga Darsia,
godina me nr 6/13.

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Likudatori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Ortakët

100.000,00
100,00
Prodhimi,transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe
informacioneve te cdo lloji me ane te zerit,figures sinjaleve
te koduara,shkrimit,te destinuara per publikun nepermjet
valeve elektromagnetike,kabllove,perseritesve apo me cdo
mjet tjeter.Prodhimi dhe shumefishimi video i
programeve,emisioneve te ndryshme.Organizim te shitjeve
televizive.Import eksport te pajisjeve qe perdoren per kete
qellim.
Maksim Sema
Nga: 20/04/2018

Deri:

MuhametMuça

11.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

11.2 Numri i pjesëve

100,00

Natyre:

1

11.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
100,00
*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)
11.4 Komente (nëse ka)
12. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
13. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
14. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: ''MARGIT TV''
Telefon: 035222900
Shoqeri ne Likuidim e Siper

Regjistrimi Fillestar: CN-019688-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 13/02
/2002

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:27210, Gjykata:Tirane
Date e regjistrimit-13.02.2002. Emri i subjektit-''MARGIT TV''. Forma ligjore-SHPK.
Data e themelimit-25.01.2002. Selia-Lushnje,lagjja Kadri Qystri. Kohezgjatja-Pa afat.
Kapitali-100.000 leke. Objekti-Prodhimi,transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe
informacioneve te cdo lloji me ane te zerit,figures sinjaleve te koduara,shkrimit,te
destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike,kabllove,perseritesve apo me
cdo mjet tjeter.Prodhimi dhe shumefishimi video i programeve,emisioneve te
ndryshme.Organizim te shitjeve televizive.Import eksport te pajisjeve qe perdoren per kete
qellim. Perfaqesuesi ligjor-Muhamet Muça. Ortaku-Muhamet Muça 100%.
Lista e Dokumenteve:
Tirane-kk-29-October-20070035.pdf

2. 17/06
/2005

Numri i Vendimit:27210/1, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit nr 1 date 09.06.2005,ortaku i vetem ka vendosur;Te pranoje
doreheqjen e administratorit te shoqerise Z.Muhamet Muça.Te emeroje si administrator
Znj.Eva Muça.
Lista e Dokumenteve:
Tirane-kk-29-October-20070035.pdf

31/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-849024-07-12
2

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblese se ortakeve, datë
26.07.2012, për miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqerisë,
përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eva Muça")
,
Kohëzgjatja nga ishte
("09/06/2005")
u be
("26/07/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eva Muça")
,
Kohëzgjatja deri ishte
("")
u be
("26/07/2017")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-572282-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

10/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-792030-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

27/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-969096-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesimi i adreses kryesore te aktivitetit dhe i kodit
ekonomik.
Telefon ishte
("")
u be
("035222900")
3

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
Lushnje;
;
Lagjja Kadri Qystri, Rruga Darsia, godina me nr 6/13.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
Lushnje;
;
KADRI QYSTRI;
"

LUSHNJE;
LUSHNJE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-087759-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

15/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-822373-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2010.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

30/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-758404-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.04.2018, ku eshte vendosur,
kalimi i shoqerise ne likuidim dhe emerimi i z. Maksim Sema si likuidator te shoqerise.
Statusi i subjektit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e
Siper")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Eva Muça")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Maksim Sema")

Nga data "20/04/2018
4

Vulosur elektronikisht nga
Qendra Kombëtare e Biznesit
Date:2022/08/05 15:27:51 +02:00
K54306401C2022080515271906
3006
Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e Biznesit)

