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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) L82113028I

2. Data e Regjistrimit 13/09/2018
3. Emri i Subjektit AIR ALBANIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/09/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 12/09/2018
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Durrësit, Nr. 202 

5.000.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00

9. Objekti i aktivitetit Shoqëria do te kryeje te gjitha llojet e transportit ajror vendas 
dhe ndërkombëtar për pasagjerët, postën, kafshët dhe 
mallrat, për në dhe nga çdo pikë  edhe nga Republika e 
Shqipërisë dhe të gjitha punët dhe angazhimet që lidhen me 
to, duke përfshirë pa u kufizuar në shërbimet furnizimit me 
ushqim, përpunimit në tokë dhe salla biznesi si dhe operimin 
tregtare të avionëve /riparimit dhe mirëmbajtjes se avionëve.
Sinan Dilek10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 12/09/2018                Deri: 12/09/2024

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Çdo investim dhe shpenzim qe tejkalon ekuivalendn e 300 
000 USD per transaksion, nese nuk tregohet dhe aprovohet 
ne buxhetin vjetor ose nese tregohet ne buxhetin vjetor, 
mkatimi final i investimeve dhe shpenzimeve qe tejkalojne 
ekuivalentin e 1 500 000 USD per transaksion. Marrja e 
huave dhe kredive qe kalojne ekuivalentin e 1 500 000 USD 
per transaksion. Marrjen persiper dhe/ose realizimin e letrave 
me vlere, garancive ose detyrimeve te tjera te ngjashme qe 
tejkalojne ekuivalentin e 1,500,000 USD per transaksion, te 
dhene ne favor te paleve te treta.Pervetesimi, disponimi, 
lenien peng, caktimin, rendimin me barre ose transferimin si 
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garanci per asetet, nese vlera e tyre individuale tejkalon 
ekuivalentin e 1,500,000 USD. Lidhjen e kontratave (a) qe e 
detyron Air Albania-n per nje periudhe me te gjate se nje vit 
dhe (b) qe behen shkak per detyrime qe e tejkalojne 
ekuivalentin e 1,500,000 USD per çdo vit. Çdo sponsorizim 
nga Air Albania qe tejkalon ekuivalentin e 100,000 
USD.Pervetesimin, rendimin me barre ose disponimin e 
letrave me vlere ose detyrimeve te ngjashme nga shoqeri te 
tjera ose pale te treta qe tejkalojne ekuivalentin e 1,500,000 
USD. Fillimin e proçeseve gjyqesore per shumen e 
kontesmar qe tejkalon ekuivalentin e 1,000,000 USD dhe 
perfundimin e pajtimeve dhe perjashtrmin e pretendimeve 
per aq sa heqja dore nuk e tejkalon shumen ekuivalente me 
1,000,000 USD per transaksion.
ALBCONTROL
               Para:                Natyre: 500.000,00
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00
12.4 Komente (nëse ka)

" MDN INVESTIMENT "
               Para: 2.050.000,00                Natyre: 
1,00

13. Ortakët 
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

41,00
13.4 Komente (nëse ka)

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
               Para: 2.450.000,00                Natyre: 
1,00

14. Ortakët 
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

49,00
14.4 Komente (nëse ka)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Durres  Nikel RINAS Rinas, Tirana International Airport. 

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: AIR ALBANIA
E-Mail: ceo@airalbania.com.al  
Telefon: 044522113  
Të Tjera: Kapitali i shoqerise eshte ne dollar.

17. Statusi: Aktiv
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)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=82CC227B-A332-47A7-AE34-0C1C6E209A7A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7845D044-62C0-41DE-BEC5-158FFB2C88BB
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Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

Regjistrimi Fillestar: CN-937083-09-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

31/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-189214-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i statutit të përditësuar  të shoqërisë, i miratuar me 
vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.196, dt. 13.03.2019.
Vlera e Kapitalit ishte            "100.000,00"          u be            "5.000.000,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "33.333,33"          u be            "1.666.666,67"         
E-Mail ishte            ("")          u be            ("ceo@airalbania.com.al")         
Objekti ishte            ("Shoqëria do te kryeje te gjitha llojet e transportit ajror të brendshëm 
dhe ndërkombëtar duke përfshirë të gjitha llojet e transportit ajror për pasagjerët, postën, 
kafshët dhe ngarkesën për në dhe nga çdo pikë brenda dhe jashtë Shqipërisë, si dhe të 
gjitha punët dhe angazhimet e tjera të rastit lidhur me to, duke përfshirë por jo kufizuar në 
shërbimin e furnizimit me ushqim, shërbimet në tokë (ground handling) dhe shërbimet në 
sallat e pritjeve (lounge services), si dhe operacione tregtare të avionëve /riparimin dhe 
mirëmbajtjen e avionëve.")          u be            ("Shoqëria do te kryeje te gjitha llojet e 
transportit ajror vendas dhe ndërkombëtar për pasagjerët, postën, kafshët dhe 
mallrat, për në dhe nga çdo pikë  edhe nga Republika e Shqipërisë dhe të gjitha punët 
dhe angazhimet që lidhen me to, duke përfshirë pa u kufizuar në shërbimet 
furnizimit me ushqim, përpunimit në tokë dhe salla biznesi si dhe operimin tregtare 
të avionëve /riparimit dhe mirëmbajtjes se avionëve.")         
Koment ishte            ("")          u be            ("Kapitali i shoqerise eshte ne dollar.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("" MDN INVESTIMENT "")                    , Vlera 
e Kontributit ishte                      ("41.000,00")            u be              ("2.050.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("ALBCONTROL")                    , Vlera e 
Kontributit ishte                      ("10.000,00")            u be              ("")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("ALBCONTROL")                    , 
Contribution_Nature_Value ishte                      ("")            u be              ("500.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("TÜRK HAVA YOLLARI A.O.")                    , 
Vlera e Kontributit ishte                      ("49.000,00")            u be              ("2.450.000,00")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Sinan Dilek")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              ("Pervetesimin, rendimin me 
barre ose disponimin e letrave me vlere ose detyrimeve te ngjashme nga shoqeri te tjera 
ose pale te treta qe tejkalojne ekuivalentin e 1,500,000 USD. Fillimin e proçeseve 
gjyqesore per shumen e kontesmar qe tejkalon ekuivalentin e 1,000,000 USD dhe 
perfundimin e pajtimeve dhe perjashtrmin e pretendimeve per aq sa heqja dore nuk e 
tejkalon shumen ekuivalente me 1,000,000 USD per transaksion.")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7015C4A9-49D0-4BB4-BCD7-C24C340F2CC1
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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)

13/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-227028-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Kërkesës dt.12.06.2019, për të hapur adresë 
dytësore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         ;         Nikel;         RINAS;         Rinas, 
Tirana International Airport.;         "

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

30/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-292864-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2018.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit

03/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-826803-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 26.08.2021 per riemerimin e Sinan 
Dilek si administrator te shoqerise. Ndryshimi i nenit 31.3 te Statutit te Shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Sinan Dilek")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("12/09/2021")            u be              ("12/09/2024")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=346184A9-474D-486F-8E6D-10C74B4CF21E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1989DD9C-5AF6-43DE-A93C-357CD88B5B87
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1989DD9C-5AF6-43DE-A93C-357CD88B5B87
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78F106AE-EE8A-452C-8DF1-72CC23475423
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78F106AE-EE8A-452C-8DF1-72CC23475423
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DC57404-3A85-4490-BCD6-9AB5AA4781B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4692FA0D-96D0-4DFF-AAAB-9F910DCD0D93
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95F56CFA-E336-45FC-9E33-12AFCCB8DF47
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8E53223-36BD-4D12-9280-267FD6257B25
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3EB1C904-C8E0-432D-9003-DFAC25FA8537
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=72A42632-5489-44AB-8019-FE259F1C1BB8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=651D9098-E73A-452D-B222-2D69C04E6A70
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=651D9098-E73A-452D-B222-2D69C04E6A70
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8A731F51-5952-4D3B-B7CD-C2584A147BF8
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Vendim i asamblese se pergjithshme

01/09/2022 Numri i ceshtjes: CN-985035-08-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bazuar në nenin 15/1 të  ligjit  Nr. 6/2022  "Për Disa 
Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin  Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i 
ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 
4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në 
pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. 
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:

07/09/2022 Numri i ceshtjes: CN-988799-09-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bazuar në nenin 15, të  ligjit  Nr. 6/2022  "Për Disa Ndryshime 
dhe Shtesa në Ligjin  Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, 
subjekti raportues,"  AIR ALBANIA"  SHPK, ka kryer regjistrimin e pronarit perfitues. 
Statusit ishte            ("Pezulluar")          u be            ("Aktiv")         

Lista e Dokumenteve:

Datë: 10/09/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=80FFC3AD-283A-4666-9676-C66F1B146930

