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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)

L92208025J

2. Data e Regjistrimit 08/10/2019

3. Emri i Subjektit ALBSIG INVEST - SHOQËRI ADMINISTRUESE E 
FONDEVE TË PENSIONIT DHE E SIPËRMARRJEVE TË 
INVESTIMEVE KOLEKTIVE

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 04/10/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/10/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 
1001 

8. Kapitali 32.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 32000000.0000

32.000,0010. 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: Mbledhja dhe investimi i fondeve te pensioneve, ne perputhje me 
dispozitat e ligjit nr. 10197/2009 "Per fondet e pensionit vullnetar", 
si dhe ne perputhje me parimin e shperndarjes se riskut 
(diversifikim), per ofrimin e perfitimeve te pensionit per personat 



2

qe bashkohen ne fondin e pensionit. Shoqeria, do te kete edhe 
funksionin e kryerjes se pagesave te pensionit" dhe Themelimi 
dhe/ose administrimi i sipermarrjeve te investimeve kolektive, qe 
ushtrohet ne perputhje me dispozitat e ligjit nr. 10198, date 
10.12.2009 "Per sipermarrjet e investimeve kolektive", akteve 
nenligjore te dala ne zbatim te tij, ligjit nr.9879, date 21.02.2008, 
"Per titujt", si dhe te çdo parashikimi te percaktuar ne legjislacionin 
ne fuqi, te lidhur me emetimin dhe shitjen e kuotave dhe te 
aksioneve dhe shlyerjen e kuotave, administrimin e aseteve te 
sipermarrjes se investimeve kolektive, marketimin e sipermarrjeve 
te investimeve kolektive dhe shitjen e kuotave ne fondet e 
investimit ose te aksioneve ne shoqerite e investimit, kryerjen e 
detyrave administrative, qe percaktohen ne ligj dhe ne akte 
nenligjore te tjera. Per arritjen e ketij qellimi, shoqeria ka te drejte 
te bashkepunoje me persona juridike dhe fizike brenda dhe jashte 
vendit te cilet kane te njejtin qellim.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Elton Korbi14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  04/10/2019 Deri : 04/10/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Dritan Kastrati

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 : 04/10/2019 Deri : 04/10/2022

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.

Elvis Beqiri

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 : 04/10/2019 Deri : 04/10/2022

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve

Po
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Jo20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Elton Korbi

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 : 04/10/2019 Deri : 04/10/2022

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.

Admir Ramadani

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 : 04/10/2019 Deri : 04/10/2022

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.

Irfan Lami

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 : 04/10/2019 Deri : 04/10/2022

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.

 MAZARS31.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1  Afati i emërimit Nga : 04/10/2019 Deri : 

32. Aksionarët 

32.1 Numri i Aksioneve 

Albsig Jetë



4

Me te drejte vote               : 32000.0000
Pa te drejte vote               : 

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes

100,00
33. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

34. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Albsig Invest
E-Mail: info@albsig.al  
Telefon: 0684085575  

35. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
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)
Akti i themelimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-359512-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

08/11/2019 Numri i ceshtjes: CN-399258-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit,date 01.11.2019  ku është vendosur për 
zmadhimin e kapitalit të shoqërisë.
Vlera e Kapitalit ishte            "17.944.000,00"          u be            "32.000.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "17.944,00"          u be            "32.000,00"         
Capital_Paid_Value ishte            "17.944.000,00"          u be            "32.000.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Albsig Jetë")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("17.944.000,00")            u be              ("32.000.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Albsig Jetë")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("17.944,00")            u be              ("32.000,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CB01D9F7-65E9-41D8-B81C-1729E3D8EDCC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C99634F7-4F7D-4E1A-80DA-32E0F035B3DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E48446A8-EE3D-49C9-A8AB-392601D75A6A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=774E5779-9054-43DF-B7BD-40EC96A06563
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7BED7E62-7AF0-4B60-88B1-C113EC1E9C34
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B64D3646-36B5-41CC-AFC8-E9E8BC3796E6
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë           :12/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B501AA9C-3DB2-4FB7-8F63-42B113D209F2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B501AA9C-3DB2-4FB7-8F63-42B113D209F2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64A6CBDA-F246-4286-BD98-710B5A15FE1D

