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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L06426201B

2. Data e Regjistrimit 26/02/2010

3. Emri i Subjektit CASINO ITALIA

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 11/02/2010

6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/02/2010      Deri: 31/12/2050

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore Vlore  VLORE Lagjja "Uji i Ftohtë",rruga "Uji i 
Ftohtë" (pranë Bar-Restorant Cavaleros) 

8. Kapitali 10.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 2760000.0000

100,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 100.000,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Administrim i agjensive për mbledhjen dhe transmetimin e të 
dhënave me ndihmën e sistemeve informatik dhe të 
telekomunikacionit,të lidhura ngushtë me prenotimet dhe 
kontabilizimin të lojrave me ngjarjet sportive dhe jo 
sportive,subjekte të monopolit të shtetit shqiptar apo të 
institucioneve të tjera publike shqiptare,të autorizuara për tu 
regjistruar në Shqipëri në bazë të ligjeve në fuqi dhe të atyre që do 
të dalin në të ardhmen në këtë fushë.-administrim i agjensive për 
bastet të çdo lloji e tipi.-administrimi i llotarive të çastit me çmime 
dhe llotari fati të mundshme të çdo lloji e tipi.regjistrim i ngjarjeve 
sportive në bazë të dispozitave që regulojnë marrjen e liçensave 
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dhe autorizimeve në këtë fushë.hapja e sallave sportive në formë 
live-administrim i sallave për lojra,kazino elektronike apo live me 
ndihmën e operatorit etj.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Carlo Cardinali14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  11/02/2010 Deri : 11/02/2013
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Besim Bedini

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  11/02/2010 Deri : 11/02/2013

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Bujar Bedini

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  11/02/2010 Deri : 11/02/2013

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Faslli Hajro

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  11/02/2010 Deri : 11/02/2013

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Ramazan Ademi25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 11/02/2010 Deri : 31/12/2010
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Angelo Prudentino
Me te drejte vote : 50.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 50,00

Leonard Bishaj
Me te drejte vote : 50.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 50,00

28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: CASINO ITALIA
Telefon: 0672052190  
Të Tjera: Depozitimi i shkreses Nr. 893 Prot dt 11.10.2010 
mbi zbatimin e vendimit Nr.12 dt.07.10.2010 te Gjykates se 
Shkalles se i per Krime te Renda Tirane, per vendosjen e 
sekuestros mbi pasurine e shoqerise Casino Italia 
sha.Pranimin e kryerjes se veprimeve ne regjister vetem nga 
administratoret e caktuar nga Gjykata, Z.Shkezen Nezaj dhe 
Znj.Daniela Baraku. Depozitimi i shkreses Nr. 14916 Prot, 
date 20.10.2010 te Zyres se Permbarimit Tirane, per lajmerim 
te ekzekutimit vullnetar te vendimit Nr.12 dt 07.10.2010 te 
Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane, per 
vendosjen e sekuestros mbi pasurine e shoqerise CASINO 
ITALIA SH A.

30. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-350099-02-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1AD00D31-B5C4-4FAC-9267-12FD9A3D127F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75DD35F9-C56A-48FA-8054-1DA96DB8E4B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=031938B5-26FC-47B4-B914-282F739FE7B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=96AEC9BB-C265-433F-8D11-AA8FBBCED726
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18DAD193-A18F-448C-8A30-C4180D2C03E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09F68048-A45A-4D17-A01B-C878B1E4F168
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=44F340DA-F55A-445C-B6F8-FA2E486B9A8C
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regjistrimit
16/06/2010 Numri i ceshtjes: CN-407122-06-10

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Petrele;         MULLET;         
Ish Hotel Artur;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/10/2010 Numri i ceshtjes: CN-448882-10-10

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Petrele;         MULLET;         Ish 
Hotel Artur;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

15/10/2010 Numri i ceshtjes: CN-453712-10-10
Koment ishte            ("")          u be            ("Depozitimi i shkreses Nr. 893 Prot dt 
11.10.2010 mbi zbatimin e vendimit Nr.12 dt.07.10.2010 te Gjykates se Shkalles se i 
per Krime te Renda Tirane, per vendosjen e sekuestros mbi pasurine e shoqerise 
Casino Italia sha.Pranimin e kryerjes se veprimeve ne regjister vetem nga 
administratoret e caktuar nga Gjykata, Z.Shkezen Nezaj dhe Znj.Daniela Baraku.")         

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

04/11/2010 Numri i ceshtjes: CN-461307-11-10
Koment ishte            ("Depozitimi i shkreses Nr. 893 Prot dt 11.10.2010 mbi zbatimin e 
vendimit Nr.12 dt.07.10.2010 te Gjykates se Shkalles se i per Krime te Renda Tirane, per 
vendosjen e sekuestros mbi pasurine e shoqerise Casino Italia sha.Pranimin e kryerjes se 
veprimeve ne regjister vetem nga administratoret e caktuar nga Gjykata, Z.Shkezen Nezaj 
dhe Znj.Daniela Baraku.")          u be            ("Depozitimi i shkreses Nr. 893 Prot dt 
11.10.2010 mbi zbatimin e vendimit Nr.12 dt.07.10.2010 te Gjykates se Shkalles se i 
per Krime te Renda Tirane, per vendosjen e sekuestros mbi pasurine e shoqerise 
Casino Italia sha.Pranimin e kryerjes se veprimeve ne regjister vetem nga 
administratoret e caktuar nga Gjykata, Z.Shkezen Nezaj dhe Znj.Daniela Baraku. 
Depozitimi i shkreses Nr. 14916 Prot, date 20.10.2010 te Zyres se Permbarimit 
Tirane, per lajmerim te ekzekutimit vullnetar te vendimit Nr.12 dt 07.10.2010 te 
Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane, per vendosjen e sekuestros 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=99E688DB-050B-49D9-8585-D1651D474CE7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67C6D0F6-8BBD-4B9F-8827-22D5BBF3FEA3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=574FA852-A6F6-4F88-B419-DC6B4A81EE28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5135F96F-F8C6-423F-AF6A-9B858D7978AD
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mbi pasurine e shoqerise CASINO ITALIA SH A.")         

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

18/02/2012 Numri i ceshtjes: CN-688068-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr. 236 Prot, dt: 14.02.2012, se 
Agjencise se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara me lende: 
Percjellje e Vendimit Nr. 2, dt: 03.02.2012, te Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e 
Renda Tirane; Shkreses Nr. 1/09 Akti, dt: 10.02.2012, te Gjykates se Shkalles se Pare per 
Krimet e Renda, me lende: Dergim i vendimit Nr. 2 Prot, dt:3.02.2012, te Gjykates se 
Shkalles se Pare per Krimet e Renda; Vendimit Nr. 1/09 Akti, dt: 05.04.2011, Nr. 2 
Vendimi, dt: 03.02.2012, te Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda, “Per 
Konfiskim Pasurie”, ne baze te te cilit eshte vendosur:Pranimi pjeserisht i kerkeses se 
paraqitur nga Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda, Tirane. 
Konfiskimi i 50% te aktivitetit te shoqerise "CASINO ITALIA" Sha,50% te kapitaleve dhe 
5.000.000 (pese milione) leke si kontribut ne para, si dhe 50% te pasurive e luajtshme e te 
paluajtshme qe zoteron kjo shoqeri ne Shqiperi, qe i takojne personit nen hetim Angjelo 
Prudentino, shoqeri e cila eshte regjistruar me date 26/02/2010, me numer NIPTI 
L06426201B.Pushimi i gjykimit te kerkeses per konfiskim ne lidhje me 50% te kapitaleve 
dhe te drejtave, 50 aksione, me vlere kontributi 5.000.000 (pesemilione) leke, qe i perkasin 
personit te trete Leonard Bishaj, ne shoqerine "CASINO ITALIA” Sha, pasi prokurori 
kerkoi pushimin e gjykimit per kete pjese te kerkeses.Heqja e mases se sekuestros mbi 
50% te aktivitetit, 50% te aksioneve, 50% te kapitalit, me vlere kontributi 5.000.000 
(pesemilione) leke qe i perkasin personin te trete Leonard Bishaj, ne shoqerine "CASINO 
ITALIA" Sha te vendosur me vendimin Nr.2, dt: 07.10.2010, te Gjykates se Shkalles se 
Pare per Krime te Renda, Tirane.Detyrimi ndaj personit te trete Leonard Bishaj, apo 
personave qe kane ne perdorim dhe administrim 50 % te aktivitetit te shoqerise "CASINO 
ITALIA " Sha, kapitaleve, te gjitha te drejtave te kesaj shoqerie, si dhe 50% te pasurive te 
luajtshme e te paluajtshme qe zoteron kjo shoqeri ne Shqiperi, per te njoftuar, per nje 
periudhe jo me pak se 5 vjet, ne Policine Tatimore, akte te zoterimit, blerjes ose pagesave 
te kryera, te pagesave te marra, detyrave profesionale, te administrimit ose kujdestarise, si 
dhe akte apo kontrata te tjera, sipas llojit dhe vleres se percaktuar nga gjykata, ne varesi te 
pasurise dhe te te ardhurave te personit, por jo per nje vlere me te vogel se 2 milione leke.

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë           :08/09/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1024FC17-1AE2-46EC-B03D-11D8D8FD540D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=832EF367-DFB7-44AD-BAC1-B81BAC962106

