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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)

L91912020I

2. Data e Regjistrimit 12/07/2019

3. Emri i Subjektit Kalekim Neon

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 17/05/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 17/05/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Berxull Berxull Rruga Fshati - Gjokaj, pasuria me 
numer 706/6 Z.Kadastrale   1167, Njesia Bashkiake Berxull, 
Tirane, Shqiperi. 

8. Kapitali 12.364.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 12239000.0000

100.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 123,64
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: Prodhimi, importi, shitja dhe shperndarja e produkteve te 
materialeve kimike te ndertimit.materiale termoizolimi te 
kombinuara, materiale hidroizoluese, dysheme industriale dhe 
bojra ne territorin e Shqiperise si dhe ne Kosove, Maqedoni, Mai i 
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Zi, Serbi, Bosnje Hercegovine, Kroaci, Greqi, ose vende te tjera te 
cilat mund t'i caktoje Keshilli i Administrimit te Shoqerise; dhe 
shperndarja dhe shitja/eksporti i produkteve te materialeve kimike 
te ndertimitmateriale termoizolimi te kombinuara, materiale 
hidroizoluese, dysheme industriale dhe bojra ne vendet e 
siperpermendura; shperndarja dhe shitja e produkteve te paleve te 
treta ne vendet e siperpermendura; dhe cdo veprimtari tjeter, sic 
mund te bihet dakord nga aksionaret nepermjet ndryshimit te 
Statutit. Shoqeria do te kryeje veprimtarine ne perfitimin e vet dhe 
ne interesin me te mire te Shoqerise ne teresi, ne baze te parimeve 
ekonomikisht te arsyeshme, fitimprurese ne perputhje me 
standardet me te larta etike per te gjeneruar fitimin me te larte te 
mundshem per t'u shperndare mes Aksionareve.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Durim Shehu14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  17/05/2019 Deri : 17/05/2021
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Timur Karaoglu

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 : 17/05/2019 Deri : 17/05/2021

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.

Aziz Çaglar Erdogan

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 : 17/05/2019 Deri : 17/05/2021

Po
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
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nga parashikimet ligjore.

Cemsit Baylan

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 : 17/05/2019 Deri : 17/05/2021

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.

Durim Shehu

Anetar

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

25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit Nga : 17/05/2019 Deri : 17/05/2021

Po
Jo

26. Anëtar i Pavarur
26.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
26.2  Kushtet e pjesëmarrjes

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Handi Mero

Anetar

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

28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit Nga : 17/05/2019 Deri : 17/05/2021

Po
Jo

29. Anëtar i Pavarur
29.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
29.2  Kushtet e pjesëmarrjes

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Avni Tobli31.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1  Afati i emërimit Nga : 17/05/2019 Deri : 17/05/2020

"DSG"
Me te drejte vote               : 49000.0000
Pa te drejte vote               : 

32. Aksionarët 

32.1 Numri i Aksioneve 

49,00
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32.2 Përqindja e pjesëmarrjes

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret
Me te drejte vote               : 51000.0000
Pa te drejte vote               : 

33. Aksionarët 

33.1 Numri i Aksioneve 

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes 51,00

34. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

35. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Kalekim Neon
E-Mail: durim.shehu@neon.al  
Telefon: 0682032116  

36. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-257070-07-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-373421-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 28.08.2019, ku eshte vendosur, 
zmadhimi i kapitalit te shoqerise. Depozitimi i raportit te zmadhimit te kapitalit date 
24.10.2019.
Vlera e Kapitalit ishte            "6.200.000,00"          u be            "12.364.000,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "62,00"          u be            "123,64"         
Capital_Paid_Value ishte            "6.075.000,00"          u be            "12.239.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per            (""DSG"")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("3.038.000,00")            u be              ("6.058.360,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD91B34C-6CB4-4A88-82D4-02FB9C056ADF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1B638649-F72B-4AD2-9DDC-24D886F721B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F8EF7994-BE63-4003-AD2B-8442F8660B9E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5B548607-9190-44C6-B74D-9584DE383456
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CBC2623B-6BD2-4E83-A16A-C0F39A7DFBD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1B8DD10A-5DE6-40A0-9E66-C667C5BC554D
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Kane ndryshuar te dhenat per            ("Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret ")                    
, Vlera e Kontributit ishte                      ("3.162.000,00")            u be              
("6.305.640,00")           

Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

Datë           :02/11/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2AFA517-B928-419D-B361-08B77F919775
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=335C633B-AAEE-4D4A-BA51-0EF65DEEC3E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CBEC63FD-435E-4277-9176-8C9DD2A7C89E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5CED9852-6D96-4249-B231-F201D7D33D7D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5CED9852-6D96-4249-B231-F201D7D33D7D

