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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)

L91412032Q

2. Data e Regjistrimit 12/02/2019

3. Emri i Subjektit Global Masters Group

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 05/02/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/02/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Sabaudin Gabrani, ndertese 
private, pasuri me numer 5/302, vol.8, fq.239, zona kadastrale 
8240 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

3.500,0010. 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: Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte, import-eksport transport 
dhe tregtimin me shumice dhe pakice i vajrave lubrifikant, filtrave 
dhe pjeseve te kembimit per automjete, import export automjetesh 
dhe dhenie me qera, servis makinash kryerje sherbimesh te 
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makinave dhe makinerive, import-export dhe transport te 
hidrokarbureve perfshire dhe bitumin per te trete, blerje shitje dhe 
qera pronash dhe pasurive te paluajtshme, elektroshtepiake, 
hidrosanitare, sisteme sigurie dhe mbrojtje nga zjarri pajisje 
elektronike, import eksport shitje blerje mjetesh lundruese, studio 
projektimi zbatimi, supervizimi, rikonstruksione dhe mirembajtje 
rrugesh dhe objektesh ndertimi, administrim objektesh, import 
eksport materialesh ndertimi vegla pune pajisje dhe veshmbathje. 
Sherbime Transporti kombetar dhe nderkombetar, krijimi blerja 
dhe menaxhim te organizatave sportive, salla lojrash per te gjitha 
moshat si dhe ekport, import te materialeve sportive, blerje shitje 
riparime te pajisjeve elektrike dhe hidraulike, import eksport 
mallrash ushqimor, pijeve alkolike dhe energjike, kafe, cigare. 
Import eksport tregtim te produkteve bujqesore. Shoqeria mund te 
kryeje dhe veprimtari te tjera te ligjshme e te mundshme qe 
drejtoria e shoqerise do ti gjykoje te nevojshme. Organizim 
eventesh si dhe import eksport dhe tregtim te materialeve qe 
perdoren per eventet, import eksport te produkteve farmaceutike, 
kozmetike etj. Import, eksport tregtim te materialeve dekorative, 
lodra per femije, pajisje kancelarie, materiale peshkimi.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Santiliano Borizani14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  05/02/2019 Deri : 05/02/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Xhersiana Borizani

Kryetar

16. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  05/02/2019 Deri : 05/02/2022

Jo
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

19. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

Eriola Tole
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Anetar19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  05/02/2019 Deri : 05/02/2022

Po
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Endrit Gallo

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  05/02/2019 Deri : 05/02/2022

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Leze Abazi25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 05/02/2019 Deri : 

Bukuroshe Gallo
Me te drejte vote : 875.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 25,00

Ardit Tole
Me te drejte vote : 875.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 25,00

Santiliano Borizani
Me te drejte vote : 1750.0000
Pa te drejte vote : 

28. Aksionarët 

28.1 Numri i Aksioneve 

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes 50,00
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29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Global Masters Group
E-Mail: santilianoborizani.sb@gmail.com  
Telefon: 0697220077  

31. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Regjistrimi Fillestar: CN-096730-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :05/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8FFE9A43-D33A-4FB8-9D3B-00413ABC6A72
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33748052-F390-479B-95D3-2132B0FD6E8A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A61C55E1-92AF-48AB-B222-7798D986C3A6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8DF2EC5-5581-4214-93C0-A1FA4FDED32D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E23B82E-33D7-47E5-BD2A-C67A0667B5C0

