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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)

M22126022U

2. Data e Regjistrimit 26/09/2022

3. Emri i Subjektit BKT PAY

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 27/07/2022

6. Kohëzgjatja                  Nga: 27/07/2022      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Në ambientet e degës Banka 
Kombëtare Tregtare, Rruga ''Ismail Qemali'', kryqëzimi i 
rrugës Vaso Pasha me rrugën Ismail Qemali, tek ish Blloku 

8. Kapitali 116.600.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 116600000.0000

100.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.166,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori 100000

12. Objekti i aktivitetit: Qellimi  i Shoqerise   eshte  te kryeje  sherbime pagesash  dhe  
veprimtari  te parase  elektronike per nje kohezgjatje   te 
pakufizuar. Shoqeria,   ne perputhje  me licencen  e leshuar nga    
Banka    e   Shqiperise     dhe   kriteret   e percaktura nga ligji per 
Sherbimet e Pagesave mund te kryeje aktivitet e meposhtme: 
Sherbimet  e pagesave; Transfertat  e parave; Emetimin    e parase  
elektronike; Sherbimet   qe  mundesojne   depozitimin e parave  
fizike  ne nje llogari   pagese,  si dhe te gjitha  veprimet  e 
nevojshme  per funksionimin    e nje llogarie  pagese. Sherbirnet qe 
mundesojne terheqjen  e parave  fizike  nga nje  llogari  pagese,  si 
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dhe te gjitha  veprimet  e nevojshme  per funksionimin     e nje 
llogarie  pagese; Ekzekutimin  e     transaksioneve      te pagesave,  
duke perfshire  transferimet e fondeve  ne  nje  llogari  pagesash   
prane ofruesit   te   sherbimit    te  pagesave    te perdoruesit   ose 
prane  nje ofruesi  tjeter te sherbimit  te pagesave:ekzekutimi    i  
debitimeve   direkte, duke  perfshire   debitimet   direkte qe behen  
vetern nje here; ekzekutimi i transaksioneve te pagesave permes nje 
karte pagese ose nje pajisje te ngjashme, ekzekutimi i   transfertave       
te kreditit, duke perfshire pagesat periodike. Ekzekutimin  e     
transaksioneve        te pagesave,   ku  fondet  jane   te mbuluara nga 
nje linje kredie  per nje perdorues  te sherbimit  te pagesave: 
ekzekutimi   i debitimeve  direkte, duke  perfshire   debitimet   
direkte qe behen vetem  nje here; ekzekutimi  i transaksioneve    te 
pagesave  permes  nje karte  pagese ose nga nje pajisje  e 
ngjashme;  ekzekutimi      i    transfertave     te kreditit, duke 
perfshire pagesat periodike. Emetimin  e instrumenteve   te 
pagesave dhe/ose pranimin  e transaksioneve   te pagesave. 
Dergesat  e parave. Sherbimin  e inicimit   te pageses. Sherbimin   e 
informimit  te llogarise. Ne  perputhje   me  licencat  e  leshuara   
nga  Banka e Shqiperise   dhe brenda kufijve  te percaktuar    nga   
dispozitat    e   ligjit   ne   fuqi, Shoqeria  mund te: kryeje cdo 
aktivitet  tjeter  dhe  te ofroje sherbime  te tjera  financiare,    me  
kusht qe nje aktivitet   i  tille  te licencohet   dhe lejohet  nga 
autoriteti   perkates; te kryeje cdo aktivitet  tjeter qe mund te 
konsiderohet    i    dobishem    ose  i nevojshem  per te arritur 
qellimin  e veprimtarise  se Shoqerise. Shoqeria   do te respektoje   
te gjitha  ligjet  dhe  rregulloret  perkatese  Ajo  perveteson 
standardet  me te  mira etike. 

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

BILGEN ALDAN14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  27/07/2022 Deri : 27/07/2025
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
AHMET TOZGE

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 27/07/2022 Deri : 27/07/2025

Po
Jo

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

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.
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MERT ÇALIK

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 27/07/2022 Deri : 27/07/2025

Po
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

SERDAR SUMER

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 27/07/2022 Deri : 27/07/2025

Po
Jo

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

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

BANKA KOMBETARE TREGTARE
Me te drejte vote               : 100000.0000
Pa te drejte vote               : 

25. Aksionarët 

25.1 Numri i Aksioneve 

25.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

26. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

27. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: BKT PAY
E-Mail: kshahu@bkt.com.al  
Telefon: +355694081803  

28. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese 
kontributi eshte natyre)
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Akti i themelimit
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
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)
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0C64EB6-CC30-4DBD-953F-03AFA2F3F9AA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D97F1D8-F6E0-4769-8E82-08CF0E8900D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DFCAC14-446D-4781-8260-14EC217D8AA0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DFCAC14-446D-4781-8260-14EC217D8AA0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95CA22AE-4F25-45D6-A604-227D3B30DAA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18CDC00F-C552-45C9-A577-360FC391575C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7C27EDC0-2BF1-406B-9A3E-481114DB713C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BB74F0B-F7FA-416F-BC28-5989C34106EF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BFA08B7F-73A3-4078-AA77-91645D18704B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A33D6FF1-DF3E-4951-A668-D1F3F6E91D1B
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Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

Regjistrimi Fillestar: CN-982520-08-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :27/09/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=89F8C648-E085-468F-B538-D38ACF9322F9

