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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)

L92026011I

2. Data e Regjistrimit 26/08/2019

3. Emri i Subjektit INTERNATIONAL TRADE SECURITIES

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 11/06/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/06/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr.7, rruga e 
Kavajes, zona kadastrale 8220, nr. pasurie 6/234+1-N4 

8. Kapitali 6.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 6000000.0000

6.000,0010. 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: Blerja dhe shitja e titujve me porosi te klientit. Blerja dhe shitja e 
titujve në emër ose per llogari të vet. Administrimi i portofolit te 
titujve në emër te një klienti që është pronar i portofolit. 
Veprimtaria e zakonshme e agjentit emetues, ku perfshihen 
organizimi, përgatitja dhe zbatimi i nënshkrimit dhe i pagesës së 
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titujve dhe ushtrimi i veprimtarive te tjera per emetuesin per 
emetimin e titujve, përgatitja per regjistrimin e titujve në një bursë 
dhe treg publik te rregulluar, duke perfshire edhe hartimin e 
kërkesës per regjistrim, në emër të emetuesit. Financimi i nje 
emetimi, ku përfshihen organizimi, përgatitja dhe zbatimi i 
emetimit te titujve per emetuesin dhe nënshkrimi e pagesa e lidhur 
me te e të gjithe titujve ose vetëm e atyre te panenshkruar, per 
shitje te mëtejshme investuesve te mundshëm. Veprimtaria e 
këshillimit per investime në tituj. Veprimtarite e lidhura me 
kleriungun, shlyerjen, kujdestarinë dhe regjistrimin e Titujve.  
Dhurimi, shkëmbimi dhe dhënia hua e titujve. Shitja me qellim 
riblerje e titujve dhe/ose anasjelltas. Ne përgjithesi cdo lloj 
operacioni apo veprimi juridik me titujt, që konsiderohet si i tillë 
nga AMF.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Mikel Dimiroçi14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  11/06/2019 Deri : 11/06/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Kelmend Hakiu

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 : 11/06/2019 Deri : 11/06/2022

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.

Armand Uruçi

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 : 11/06/2019 Deri : 11/06/2022

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes
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21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Elton Rukaj

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 : 11/06/2019 Deri : 11/06/2022

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.

Arjana Reçi25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 11/06/2019 Deri : 11/06/2020

Liri Gjoka26.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
26.1  Afati i emërimit Nga : 11/06/2019 Deri : 11/06/2020

Apostol Avduli
Me te drejte vote : 2000.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 33,30

Klevis Begaj
Me te drejte vote : 2000.0000
Pa te drejte vote : 

28. Aksionarët 

28.1 Numri i Aksioneve 

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes 33,30

Mikel Dimiroçi
Me te drejte vote : 2000.0000
Pa te drejte vote : 

29. Aksionarët 

29.1 Numri i Aksioneve 

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes 33,30

30. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

31. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: INTERNATIONAL TRADE SECURITIES
E-Mail: m.dimiroci@gmail.com  
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Telefon: 0692130477  

32. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese 
kontributi eshte natyre)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre

Regjistrimi Fillestar: CN-310164-08-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :19/11/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=45E891DE-5C5D-4B82-924B-166115254D90
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28D458B7-3248-4372-9E8F-33DF123EA090
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28D458B7-3248-4372-9E8F-33DF123EA090
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA26B857-701A-4B48-A630-64EBF3B722DC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64F13C1E-BD6C-4450-B710-6ED16144E0FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=35A670C2-1CCE-4058-88EB-EECFA34FC26F

