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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)

L91412050O

2. Data e Regjistrimit 12/02/2019

3. Emri i Subjektit ASIGEST BROKER ALBANIA

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 08/11/2018

6. Kohëzgjatja                  Nga: 08/11/2018      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rogner Hotel Tirana, Bulevardi 
Deshmoret e Kombit, 9, zyra nr.3/A 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3000000.0000

350,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 10.000,00
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: Kryerja e aktivitetit te ndermjetesimit (broker) ne fushen e 
sigurimit te jetes, jo-jetes dhe risigurime, sipas percaktimeve te 
Ligjit per Sigurimet dhe pas pajisjes me licensen perkatese nga 
Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare (AMF). Shoqeria mund te kryeje 
çdo veprimtari tjeter plotesuese, te lidhur, ndihmese apo te 
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dobishme per realizimin e objektit te saj te lejuar nga Ligji per 
Sigurimet dhe legjislacioni ne fuqi.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Marin Piranjani14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  08/11/2018 Deri : 08/11/2021
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Kompetencat e Administratorit/eve te Shoqërisë janë ato te 
parashikuara nga neni 158 dhe 159 i Ligjit nr. 9901/2008. 
Përveç këtyre kompetencave, Administratori/et kane si 
kompetenca te posaçme dhe sa vijon: (i) marrjen e vendimeve 
per ekzekutimin e vendimeve te Asamblesé se Pergjithshme. 
(ii) ndjekjen e udhëzimeve te Këshillit të Administrimit. (iit) 
marrjen e vendimeve ne lidhje me strukturën organizative te 
Shoqërisë, nivelit te punësimit dhe te pagave ne Shoqëri: (iv) 
përfaqësimin e Shoqërisë per kryerjen e transaksioneve te 
nevojshme të aktivitetit,  kreditim. huamarrje dhe huadhënie 
dhe çdo veprim juridik deri ne vlerën prej 20% të kapitalit të 
regjistruar të Shoqërisë apo që krijon një ekspozim per 
Shoqërinë deri në këtë vlerë. Transaksionet dhe veprimet 
juridike që tejkalojnë vlerën prej 20% té kapitalit të 
regjistruar të Shoqërisë apo që krijojnë një ekspozim per 
Shoqërinë mbi këtë vlerë do të jenë të vlefshme vetëm me 
nënshkrimin e Kryetarit të Këshillit të Administrimit të 
Shoqërisë  bashkë me atë të administratorit.

Helada Papa

Kryetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 08/11/2018 Deri : 08/11/2021

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.

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

Pietro Urso
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Anetar19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit

Nga : 08/11/2018 Deri : 08/11/2021
Po
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Marin Piranjani

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 : 08/11/2018 Deri : 08/11/2021

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.

 Gerta Avrami25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 08/11/2018 Deri : 

Enid Mero
Me te drejte vote : 35.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 10,00

Pietro Urso
Me te drejte vote : 35.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 10,00

ASIGEST BROKER S.P.A.
Me te drejte vote               : 140.0000
Pa te drejte vote               : 

28. Aksionarët 

28.1 Numri i Aksioneve 

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes 40,00
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GENERATE
Me te drejte vote               : 140.0000
Pa te drejte vote               : 

29. Aksionarët 

29.1 Numri i Aksioneve 

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes 40,00

30. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

31. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: ASIGEST BROKER ALBANIA
E-Mail: contact@generate.al  
Telefon: 0693748928  

32. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-097163-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

19/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-225420-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, dt.05.04.2019, ku eshte vendosur: 
Ndryshimi i adresës kryesore. – Përditësimi i statutit me të dhënat e ortakëve. Depozitimi i  
kontratës së shitjes, dt. 05.04.2019. Depozitimi i statutit të ri të shoqërisë. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rogner Hotel Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, 9, zyra nr.3/A;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njësia 
Bashkiake Nr. 5, Rruga Dervish Bej Mitrovica, Pallati Kristi Co Nr. 6, Kati përdhe, Nr. 1;         
"

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2C2EC89-E335-4884-A993-02BF20B7053F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7BF0D589-E24E-4D92-AAF8-156FB0725032
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AFC8DA9-5BC2-41ED-BAD4-1FAAAA47171F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2680548B-19C3-4F96-923C-920D5A125D6F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4320E26D-CE5F-4685-9E32-C75688729F8F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4CABCDA9-8417-41CB-A1B9-E3F176AA7678
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Alessandro Griffith Brookles")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:            ("ASIGEST BROKER S.P.A.")                      Numri i 
aksioneve "140,00             Perqindja ne kapital "40,00"                        Kontributi ne 
para "1.400.000,00

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
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)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

Datë           :04/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4E76B61-BC61-4CE2-B5DA-1DB6E0311272
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C8BF6CC-A21D-4CA2-9E88-61AB33F37AE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DDEA129-3366-45FE-96D0-709ED810CEED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DDEA129-3366-45FE-96D0-709ED810CEED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=42C4E2C1-0D08-44C8-8640-B28D689E54B9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9480EF03-AEA2-4BCA-BF43-D3F77B9B2C49
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98453E6A-533D-4A5F-AD01-DEFF16C213D3

