EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L81717032D
17/05/2018

3. Emri i Subjektit

YURA CORPORATION ALBANIA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

25/04/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 25/04/2018
Fier Fier FIER Rruga Aulona, Lagjja 16 Prilli, Ish - Baza e
Tubove
1.000.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

1,00
Prodhimi i sistemit elektrik dhe pjeseve Automobilistike.
Tregti e pergjithshme Shitje me shumice dhe me pakice Ne
menyre qe te permbushe objekdn e mesiperm, Shoqeria ka te
drejte : Te lidhe cdo lloj kontrate apo marreveshje me
persona fizike ose me ente private apo publike, shoqeri,
qeverine dhe organizata te huaja ose shqiptare; Te themeloje
shoqeri te çdo lloji ose te behet pjese e shoqenve shqiptare
ose te huaja, ndermarrjeve te perbashketa ose lloje te ndrjshme biznesesh me objekt te njejte ose te ngjashem; Te
themeloje dege apo agjenci ne Shqiperi ose jashte saj; Te
perfaqesoje biznese shqiptare ose te huaja te lidhura me
objekdn e Shoqerise; Te marre ose jape hua, te pranoje
garanci personale ose garanci te tjera, te marre persiper
detyrime, te leshoje kambiale, urdherpagesa, ceqe ose
obligacione ose garanci ose tiaij dhe te emetoje garanci te
tjera financiare; dhe Te ndermarre cdo veprimtari tjeter
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

tregtare ose veprimtari tjeter dhe te ndermarre cdo veprim
tjeter ligjor ose transaksion qe lidhet direkt ose indirekt me
objekdn e Shoqerise ose qe synon ne menyre te drejtperdrejte
apo te terthorte permbushjen e objekt te Shoqerise. Shoqeria
mund te kryeje ne menyre dytesore, pra rastesore dhe jo te
drejtperdrejte, me qellim permbushjen e objekdt te
Shoqerise, cdo veprim tregtar, industrial, operacion financiar
dhe transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe te
paluajtshme te cilat mund te gjykohen si te nevojshme ose te
pershtatshme per arritjen e objektivave te shoqerise.
Shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet ndihmese ose
veprimet e lidhura, si dhe gjithe aktivitetet e ose ato qe
konsiderohen te nevojshme per te arritur qellimin e biznesit
te Shoqerise duke zbatuar ligjin.
Jongwoo Nam
Nga: 25/04/2018

Deri: 25/04/2023

Yura Corporation
Para: 1.000.000,00

Natyre:

1,00
100,00

12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Fier Fier FIER Lagjja 16 Prilli", Rruga "Llukan Toska ", ish
Fabrika e fermentimit të duhanit, Kati i 3- te, 9301.
Emri Tregtar: YURA CORPORATION ALBANIA
E-Mail: lucasnam@yura.co.kr
Telefon: 0692090090
Të Tjera: Kapitali fillestar i eshte 1.000.000 Euro (nje milion
euro).

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-783158-05-18
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
26/10/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-978681-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I disa mandateve bankare nga admnistratori sipas
te cilit vertetohet ndarja e kapitalit fillestar I shperndare ne disa llogari.
E-Mail ishte
("")
u be
("lucasnam@yura.co.kr")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

19/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-012099-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i Vendimit të Administratorit të Shoqërisë datë
12.11.2018 nëpërmjet të cilit vendos kryerjen e 1 (një) depozitimi vullnetar të paguar
nëpërmjet 2 (dy) kësteve sipas të cilave vërtetohet shlyerja e pjesëshme e kapitalit të
Shoqërisë në shumën e 300.000 (treqind mijë) Euro. 2- Depozitimi i 2 (dy) mandateve
bankare nga Admnistratori sipas të cilit vërtetohet shlyerja e pjesëshme e kapitalit të
Shoqërisë në shumën e 300.000 (treqind mijë) Euro.
Lista e Dokumenteve:
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)
Dokumenti i autorizimit

02/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-143427-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i Vendimit të Administratorit të Shoqërisë datë
26.03.2019 nëpërmjet të cilit vendos kryerjen e 1 (një) depozitimi vullnetar të paguar
nëpërmjet 2 (dy) kësteve sipas të cilave vërtetohet shlyerja e pjesëshme e kapitalit të
Shoqërisë në shumën e 700.000 (shtateqind mijë) Euro. 2- Depozitimi i mandatit bankar
sipas të cilit vërtetohet shlyerja e pjesëshme e kapitalit të Shoqërisë në shumën e 700.000
(shtateqind mijë) Euro.
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
11/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-223733-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, datë 27.05.2019 ku është vendosur:
Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Rruga Aulona,
Lagjja 16 Prilli, Ish - Baza e Tubove;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"Reshit Collaku", Godina nr. 24, Hyrja nr. 12, Kati i 2-te, Zyra nr. 22;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

24/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-237392-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.06.2019, ku eshte vendosur,
hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagjja 16
Prilli", Rruga "Llukan Toska ", ish Fabrika e fermentimit të duhanit, Kati i 3- te,
9301.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

25/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-240179-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2018
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

Datë: 16/12/2019

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

5

