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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)

L21919501O

2. Data e Regjistrimit 19/07/2012

3. Emri i Subjektit SKY AR GENERAL CONSTRUCTION

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 18/07/2012

6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/07/2012      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja nr.5, Rruga "Maliq Muça", 
godina private, kati i parë, pranë Kopshtit Ivina 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

3.500,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,00
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: Projektimi dhe ndërtimi i objekteve të ndryshme civile, industriale 
dhe të infrastrukturës, ndërtime dhe projektime të objekteve të 
ndryshme industriale, civile, infrastrukturore, energjetike etj, 
tregtim, import-eksport mallra e materiale të ndryshme industriale, 
ushqimore, artikuj ndërtimi etj, kryerja e operacioneve ekonomike, 
juridike e financiare si dhe e çdo biznesi që lidhen drejtëpërdrejtë 
ose tërthorazi me realizimin e objektit të veprimtarisë së shoqërisë, 
brenda kuadrit të dispozitave ligjore, kryerja e çdo operacioni 
tregtar, financiar dhe kreditimi, blerje, shitje ose marrje me qera të 
objekteve të ndryshme të luajtshme e të paluajtshme, marrja pjesë 
në shoqëri e në konsorciume të themeluara apo në themelim e 
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sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo 
gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë, shoqëria 
mund të kryejë çdo aktivitet të nevojshëm apo të dobishëm për 
realizimin e qëllimeve të saj, shoqëria mund të ushtrojë veprimtari 
të tjera plotësuese që janë të dopbishme ose të nevojshme për 
realizimin e objektit të saj, në përputhje me ligjin shqiptar, shoqëria 
do të bashkëpunojë me persona të tjerë fizikë ose juridikë shqiptarë 
ose të huaj që ushtrojnë të njëjtën veprimtari në Shqipëri ose jashtë 
saj.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Remzi Hoti14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  18/07/2012 Deri : 03/07/2018
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Kufizim i kompetencave të administratorit për transferta 
bankare deri në shumën  prej 100.000 (njëqind mijë) Euro, 
apo/ose shumën ekuivalente të kësaj vlere në monedha të 
tjera në rastet e përfaqësimit ligjor të shoqërisë, për shoqërinë 
"SKY ALBSLO GROUP" sha, pranë Bankave të nivelit të 
dytë që operojnë në Shqipëri, për transferimin e limitit të 
kufizuar të administratorit në shumën prej 100.000(njëqind 
mijë), transferta bankare do të jetë e kundërfirmuar nga 
Kryetari i Këshillit Mbikqyrës të "SKY ALBSLO GROUP" 
sha, Z. Ajdin Sejdiu dhe në rast të mungesës së tij, 
kundërfirmimi do të jetë nga përfaqësuesi i tij i autorizuar me 
shkrim, në raste të veçanta, në mungesë të administratorit të 
shoqërisë, Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës ka të drejtë 
ekskluzive të nënshkruajë transferta bankare për shoqërinë, 
ndalohen rreptësisht tërterqjet cash nga banka nga 
administratori i shoqërisë, të cilat tejkalojnë shumën e 5.000 
(pesëmijë) Eurove, apo/ose shumën ekuivalente të kësaj vlere 
në monedha të tjera, në raste të veçanta të domosdoshme, 
tërheqjet nga banka do të bëhen me kundërfirmim nga 
Kryetari i Këshillit Mbikqyrës për shoqërinë "SKY ALBSLO 
GROUP" sha, Z. Ajdin Sejdiu dhe në raste të mungesës së tij, 
kundërfirmimi do të jetë nga përfaqësuesi i tij ligjor i 
autorizuar me shkrim.

Denis Vrapi

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  19/01/2016 Deri : 19/01/2019

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqesues i Punëmarrësve

Jo
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Jo17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Armand Zajmi

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  13/04/2015 Deri : 13/04/2017

Jo
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Ajdin Sejdiu

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  18/07/2012 Deri : 03/07/2018

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. 

Hazbije Leka25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 18/07/2012 Deri : 

Remzi Hoti
Me te drejte vote : 1225.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 35,00

Ajdin Sejdiu
Me te drejte vote : 2275.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 65,00

28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: "SKY AR GENERAL CONSTRUCTION"
Telefon: 0692078342  
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30. Statusi: Pezulluar

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-836801-07-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

08/08/2012 Numri i ceshtjes: CN-855318-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionareve, date 
07.08.2012, per kufizimin e kompetencave te administratorit. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Remzi Hoti")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              ("Kufizim i kompetencave të 
administratorit për transferta bankare deri në shumën  prej 100.000 (njëqind mijë) 
Euro, apo/ose shumën ekuivalente të kësaj vlere në monedha të tjera në rastet e 
përfaqësimit ligjor të shoqërisë, për shoqërinë "SKY ALBSLO GROUP" sha, pranë 
Bankave të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri, për transferimin e limitit të kufizuar 
të administratorit në shumën prej 100.000(njëqind mijë), transferta bankare do të jetë e 
kundërfirmuar nga Kryetari i Këshillit Mbikqyrës të "SKY ALBSLO GROUP" sha, Z. 
Ajdin Sejdiu dhe në rast të mungesës së tij, kundërfirmimi do të jetë nga përfaqësuesi i 
tij i autorizuar me shkrim, në raste të veçanta, në mungesë të administratorit të 
shoqërisë, Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës ka të drejtë ekskluzive të nënshkruajë 
transferta bankare për shoqërinë, ndalohen rreptësisht tërterqjet cash nga banka nga 
administratori i shoqërisë, të cilat tejkalojnë shumën e 5.000 (pesëmijë) Eurove, apo/ose 
shumën ekuivalente të kësaj vlere në monedha të tjera, në raste të veçanta të 
domosdoshme, tërheqjet nga banka do të bëhen me kundërfirmim nga Kryetari i 
Këshillit Mbikqyrës për shoqërinë "SKY ALBSLO GROUP" sha, Z. Ajdin Sejdiu dhe në 
raste të mungesës së tij, kundërfirmimi do të jetë nga përfaqësuesi i tij ligjor i autorizuar 
me shkrim.")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/09/2012 Numri i ceshtjes: CN-872745-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates date 04.09.2012, per transferimin 
nepermjet dhurimit te 14% te aksioneve te kapitalit themeltar te shoqerise. Depozitimi i 
vendimit te asamblese se aksionareve, date 04.09.2012, per miratimin e transferimit 
nepermjet dhurimit te 14% te aksioneve te kapitalit themeltar te shoqerise. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B12BF090-56AB-4AF6-A2FF-2594331A2371
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=209B5349-2D62-4FDD-A2C7-D8F8ABCE5CB9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C95CECBA-C643-4B73-9201-463C15DEE93D
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Driton Beshiri")                      Numri i aksioneve "350,00             
Perqindja ne kapital "10,00"                        Kontributi ne para "350.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Remzi Hoti")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("1.715.000,00")            u be              ("1.225.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Remzi Hoti")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("49,00")            u be              ("35,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Remzi Hoti")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("1.715,00")            u be              ("1.225,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ajdin Sejdiu")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("1.785.000,00")            u be              ("1.925.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ajdin Sejdiu")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("51,00")            u be              ("55,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ajdin Sejdiu")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("1.785,00")            u be              ("1.925,00")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

16/01/2013 Numri i ceshtjes: CN-969883-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se aksionereve date 
04.12.2012, ku eshte vendosur ndryshimi i emrit te shoqerise dhe i emrit tregtar.Depozitim 
i vendimit te asamblese se aksionereve date 10.12.2012, ku eshte vendosur miratimi i 
kontrates per dhurimin e aksioneve te shoqerise "SKY AR GENERAL 
CONSTRUCTION"-SHA,nga ku aksioneri i shoqerise z.Driton Beshiri,zoterues i 350 
aksioneve te barabarte me 10% te aksioneve te shoqerise, t'i dhuroje 175 aksione te 
barabarta me 5% te aksioneve z.Molos Dabaj.Depozitim i kontrates per dhurimin e 
aksioneve te shoqerise date 10.12.2012, per transferimin e aksioneve te shoqerise.
Emri i subjektit ishte            (""SKY ALBSLO GROUP" - SHA")          u be            ("SKY 
AR GENERAL CONSTRUCTION")         
Emri Tregtar ishte            (""SKY ALBSLO GROUP" - SHA")          u be            (""SKY 
AR GENERAL CONSTRUCTION" ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Molos Dabaj")                      Numri i aksioneve "175,00             
Perqindja ne kapital "5,00"                        Kontributi ne para "175.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Driton Beshiri")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("350.000,00")            u be              ("175.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Driton Beshiri")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("10,00")            u be              ("5,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Driton Beshiri")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("350,00")            u be              ("175,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=53904A56-F475-467F-A68F-0A2FF33E4F56
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9CEEE0B2-6F91-41FE-8E4C-38204D01388C
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Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/02/2013 Numri i ceshtjes: CN-013920-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: - Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionareve te 
shoqerise, date: 12.02.2013, me te cilin eshte vendosur:  Miratimi i Kontrates Per 
Dhurimin e Aksioneve te shoqerise nga ku aksionari i shoqerise Z. Driton Beshiri, zoterues 
i 5% te aksioneve, te barabarta me 175 aksione, me vlere te pergjithshme 175,000 leke, ia 
dhuron 100% aksionet e zoteruara prej tij Z. Ajdin Sejdiu. Pas pranimit te dhurimit te 
aksioneve sa me siper, shoqeria “Sky Ar General Construction” Sha, do te perbehet nga 
keta aksionare:  1. Z. Ajdin Sejdiu, do te zoteroje 60 % te aksioneve. 2. Z. Remzi Hoti, do 
te zoteroje 35 % te aksioneve. 3. Z. Molos Dabaj, do te zoteroje 5 % te aksioneve. - 
Depozitimi i Kontrates se Dhurimit, date: 12.02.2013.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Driton Beshiri")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ajdin Sejdiu")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("1.925.000,00")            u be              ("2.100.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ajdin Sejdiu")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("55,00")            u be              ("60,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ajdin Sejdiu")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("1.925,00")            u be              ("2.100,00")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

31/10/2014 Numri i ceshtjes: CN-694757-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 23.10.2014, te asamblese se 
pergjithshme dhe kontrates se dhurimit te aksioneve date 23.10.2014, per transferim te 
aksioneve me ane te dhurimit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Molos Dabaj")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ajdin Sejdiu")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("2.100.000,00")            u be              ("2.275.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ajdin Sejdiu")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("60,00")            u be              ("65,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ajdin Sejdiu")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("2.100,00")            u be              ("2.275,00")           

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47D07799-9879-4195-9099-7CF4E1A3F687
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D42A38A1-862C-4B53-A8E8-8C7B6A206DB2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26FCFFFB-C522-4590-A07F-57B62BEDE1B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=04E1BC54-8FB0-44A5-A2DB-A85EB7DFE62C
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/10/2014 Numri i ceshtjes: CN-697805-10-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative  (nëse ka)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

21/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-015755-04-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 2012

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

22/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-016480-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date 
13.04.2015 ku eshte vendosur : – Lirimin e z. Sami Vrapi nga detyra e anetarit te Keshillit 
Mbikqyres. - Emerimin ne detyren e anetarit te Keshillit Mbikqyres z.Armand Zajmi.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Armand Zajmi")                      Nga data "13/04/2015"                        
Ne daten "13/04/2017"           
eshte larguar anetari:            ("Sami Vrapi")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-142368-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, Nr.57 datë  03.07.2015, ku është 
vendosur: Ndryshime në anëtarët e Këshillit Mbikqyrë. Depozitimi i vendimit, Nr.58 datë  
03.07.2015, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D676EDD-F285-49A5-BB33-24F12BE313E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D676EDD-F285-49A5-BB33-24F12BE313E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=035FC4EF-69EE-4F53-B430-758CAA5E5051
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4C4AE6E2-A925-48B9-85FB-EFAED24DD852
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B184150-9F1D-4090-A6AC-F6A608972EC0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2E06FD45-9752-4660-9796-2D35536FA0E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3BC49D4-26C4-44A4-8106-5FA00149ADCA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC02198A-713E-4B77-944A-873D2169A852
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC02198A-713E-4B77-944A-873D2169A852
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8193E225-263E-47D2-ACCA-CC2406C57F6E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=987E4D50-B229-4539-9685-A024D1929F09
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD0305EE-C5E2-4C4D-9733-D7A76051A472
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E82E268-4A84-4AAF-BAD0-F99064E97504
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E82E268-4A84-4AAF-BAD0-F99064E97504
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3FB47521-82C8-4193-ACFD-57B278CF58B5
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Remzi Hoti")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("18/07/2015")            u be              ("03/07/2018")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Shahin Sinanaj")                      Nga data "03/07/2015"                        
Ne daten "03/07/2018"           
eshte larguar anetari:            ("Molos Dabaj")         
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Ajdin Sejdiu")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("18/07/2015")            u be              ("03/07/2018")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-177004-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

12/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-347538-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.10.2015, ku eshte vendosur, 
pezullimi i aktivitetit te shoqerise, nga data 07.10.2015 - pa afat.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

20/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-511788-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.62, date 19.01.2016, ku eshte 
vendosur lirimi i z.Shahin Sinanaj nga anetar i Keshillit Mbikqyres dhe emerimi i z.Denis 
Vrapi si anetar i ri i Keshillit Mbikqyres.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD7F92AF-FF53-4DC8-BC19-980F821A7B8E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2E87709D-5F31-44FD-BA10-4D77E3B08999
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E75275DB-83E7-469A-8CD6-79994F0E306E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E75275DB-83E7-469A-8CD6-79994F0E306E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA6A9EBC-57E2-4A3A-A466-889DC4D2A518
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A964BA22-31A1-473A-AC92-8D4FC906F552
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7265E249-4194-42BD-A48E-908F146CA56B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9625B6A1-7A27-41D9-BA74-A913E0218499
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69501363-AB2E-47B2-9636-C0F84ACA5424
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D540EC06-B7E1-40DA-98B8-317E102460CD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=060FE853-5B66-48E7-82C5-6F2D1E748261
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Denis Vrapi")                      Nga data "19/01/2016"                        
Ne daten "19/01/2019"           
eshte larguar anetari:            ("Shahin Sinanaj")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

27/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-846674-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2015.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

11/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-506898-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.873 Prot, datë 04.10.2017, "Urdhër për 
Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G BAILIFF 
SERVICE, protokolluar nga QKB me Nr.14206 Prot, datë 06.10.2017, ku është urdhëruar: 
Vendosjen e masës së sekuestros kosnervative vetëm mbi aksionet e zotëruara nga pala 
debitore Z.Ajdin Sejdiu pranë shoqërisë "SKY AR GENERAL CONSTRUCTION" sha 
me NUIS (NIPT) L21919501O në masën 65% të pjesëmarrjes së tij në aksione.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

25/01/2018 Numri i ceshtjes: CN-642658-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.527/2 Prot., datë 24.01.2018, lëshuar 
nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE”, ku është urdhëruar: Heqjen e masës së 
sekuestros konservative mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z .Ajdin Sejdiu, pranë 
shoqërisë "SKY AR GENERAL CONSTRUCTION" sh.a me NUIS (NIPT) L21919501O, 
në masën 65 % të pjesëmarrjes së tij në aksione.   

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=080D57F4-248D-4300-859F-48868E219206
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D3C7DE8-2565-4986-B7E0-093721E0BCFC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=29AFBA1F-850C-4730-9103-10ECB44B05AE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D31AA42E-8FF0-4CE1-80CA-28DB4A296622
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC4332B1-F619-4C5E-BCBB-4611EE2DC7E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C0E9190D-B0F3-496F-96B4-ADE4AC0ACEFD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4FDFC8FC-6F27-423B-B0BA-DA2981691C0D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95761365-CFF8-47D1-9E86-E51CEA300A4F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95761365-CFF8-47D1-9E86-E51CEA300A4F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6D7FAE41-6CD1-4032-B64C-120B9E1E35D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49252BD8-0A5C-4DFD-9DE3-30D3EB118973
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11/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-728368-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.371 Prot., datë 27.03.2018 lëshuar 
nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE” sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e 
masës së sekuestros konservative vetem mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z. 
Ajdin Sejdiu, ne masen 65 % te pjesemarrjes se tij, ne shoqerine “SKY AR GENERAL 
CONSTRUCTION” sh.a, me NUIS (NIPT) - L21919501O.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë           :25/01/2023
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C499DEAC-A7CE-48C7-BC73-BE71C9139293

