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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L91426015E

2. Data e Regjistrimit 26/02/2019
3. Emri i Subjektit NEO & QUALITY Dega në SHQIPËRI
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 14/02/2019            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Sherbime produksioni kinematografik. Projektim, incizim 
dhe regjistrim per filma, seriale, dokumentare, reklama 
promocionale etj. Sherbime Broadcast per montim, dublim, 
regjistrim dhe sherbime teknike per transmetime 
drejteperdrejte. Tregtim i serialeve dhe filmave turq. 
Sherbime per skenari dhe agjenci aktoresh.Shitje e 
produkteve dhe sherbimeve on line ne Shqiperi dhe jashte saj

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Rruga Kodra e Diellit, Ndertesa 23, 
Hyrje 13, Apartamenti 1 

Onur Vural8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  22/10/2019            Deri:  22/10/2024

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: NEO & QUALITY Dega në SHQIPËRI

E-Mail:  zeynep.minimo@gmail.com 
Telefon: 0692071317  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
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14. Emri i shoqërisë NEO & QUALITY L.L.C.
15. Forma ligjore LLC
16. Kapitali 1.000,00
17. Data e themelimit 19/12/2016
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Onur Vural

               Nga:  22/12/2016            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e 
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi

Regjistrimi Fillestar: CN-106834-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

26/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-240295-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të përfaqësuesve të shoqërisë së huaj, 
datë 24.06.2019, ku është vendosur: Ndryshim i objektit të degës së shoqërisë së huaj.
Objekti ishte            ("Sherbime produksioni kinematografik. Projektim, incizim dhe 
regjistrim per filma, seriale, dokumentare, reklama promocionale etj. Sherbime Broadcast 
per montim, dublim, regjistrim dhe sherbime teknike per transmetime drejteperdrejte. 
Tregtim i serialeve dhe filmave turq. Sherbime per skenari dhe agjenci aktoresh.")          u 
be            ("Sherbime produksioni kinematografik. Projektim, incizim dhe regjistrim 
per filma, seriale, dokumentare, reklama promocionale etj. Sherbime Broadcast per 
montim, dublim, regjistrim dhe sherbime teknike per transmetime drejteperdrejte. 
Tregtim i serialeve dhe filmave turq. Sherbime per skenari dhe agjenci 
aktoresh.Shitje e produkteve dhe sherbimeve on line ne Shqiperi dhe jashte saj")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37D7DFBA-4E77-4157-A0EB-00B92F1519A8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37D7DFBA-4E77-4157-A0EB-00B92F1519A8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=149DF1F3-F889-4891-9DD2-39AC7FF58AB9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9FA78AEB-BB56-4B03-A646-4D757EFC00E4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9FA78AEB-BB56-4B03-A646-4D757EFC00E4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2435FF1C-2125-48F0-A724-52395DA860FC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2435FF1C-2125-48F0-A724-52395DA860FC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EB714378-78E7-4DB3-8AF9-72BC4CB44176
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EB714378-78E7-4DB3-8AF9-72BC4CB44176
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se 
perfaqesimit ne Shqiperi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

02/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-414217-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve për ndryshim  adrese kryesore, dhe 
ndryshim te administratorit të shoqërisë.
Telefon ishte            ("0692588592")          u be            ("0692071317")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Kodra e Diellit, Ndertesa 23, Hyrje 13, Apartamenti 1;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
e Kavajes, Nd.nr.1, Hyrje 11, Ap.3;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Onur Vural")                      Nga data "22/10/2019"                        
Ne daten "22/10/2024"           
eshte larguar administratori:            ("Ergys Dervishi")         

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se 
perfaqesimit ne Shqiperi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

Datë:23/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4DF9BC20-5452-4580-B90E-282C914EF124
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4DF9BC20-5452-4580-B90E-282C914EF124
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4E03DFE-F1F2-44B0-BEA4-723D29A932E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4E03DFE-F1F2-44B0-BEA4-723D29A932E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C66FFC65-F362-4FB0-BA1A-6E688099F00A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C66FFC65-F362-4FB0-BA1A-6E688099F00A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D85B2BBE-AE51-49D7-8955-E2A6983914C1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D85B2BBE-AE51-49D7-8955-E2A6983914C1

