
1

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L91413016Q

2. Data e Regjistrimit 13/02/2019

3. Emri i Subjektit Demir-Babos

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 11/02/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/02/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Vore  VORE Autostrada Tirane-Durres, Km 10, 
Godina nr.86, perballe City Park. 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 875000.0000

100,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 35.000,00
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:  Import-eksport si dhe tregetim me shumice dhe pakice per pjese 
kembimi auto ,filtra , aksesore, vajra lubrifikante, graso per mjete 
motorike te te gjitha llojeve dhe kategorive, riparime, tapiceri, 
lyerje, pjese kembimi per mjete te renda, dhenie me qira. Import 
eksport dhe tregetim me shumice e pakice te materialeve te 
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ndertimit hidrosanitare, elektrike, energjitike, elektroshtepiake, 
tekstile. Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit dhe montim 
ne godina banimi, civile, industriale, ujesjelles, kanalizime te 
ndryshme. Import-Eksport dhe tregetim me shumice e pakice te 
artikujve te ndryshem ushqimore. Veprimtari ne fushen e turizmit, 
hotel, bar restorant. Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te 
nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj 
perfshire edhe aktivitetin e ofrimit te sherbimeve, tregtimin, 
importin dhe eksportin e mallrave dhe sherbimeve. Per te arritur 
objektin e saj, Shoqeria mund te realizoje drejtperdrejte apo ne 
menyre te terthorte cdo lloj pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare 
apo te huaja, si edhe te hyje ne marredhenie kontraktore, 
bashkepunimi ose ortakerie me persona te trete, private ose( 
publike, vendas ose te huaj.  

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Abdurrahman Demir14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  04/09/2019 Deri : 04/09/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Endri Polisi

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 : 11/02/2019 Deri : 11/02/2022

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.

Besim Subashi

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 : 11/02/2019 Deri : 11/02/2022

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes
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21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Murat Demir

Kryetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 11/02/2019 Deri : 11/02/2022

Jo
Jo

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

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

 ACA MARGJEKA25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 11/02/2019 Deri : 

Abdurrahman Demir
Me te drejte vote : 100.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Demir-Babos
Web site: www.babos.al
E-Mail: abdurrahman.demir@demiropel.com  
Telefon: 0675667661  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Specimen i nenshkrimit te administratorit(eve)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Regjistrimi Fillestar: CN-099891-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5E6971CB-EF66-42E0-8D68-409D13CFD743
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D632DE39-1BD3-462E-AA41-72985B2FC83B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCA084C4-4FAC-4B7B-905F-C90DB7349C71
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=50041A5D-E0A8-4712-BFA7-D588D5B96C31
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regjistrimit
06/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-325995-09-19

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 04.09.2019 për ndryshim 
administratori. Largimi i  Murat Demir dhe emërimi i Abdurrahman Demir. Emërimin e 
posaçëm tëz.Endri Polisi të ketë kompetenca të plota pë të kryer çdo lloj veprimi bankar 
duke përfshir transferta brenda dhe jashtë bankës, Brenda dhe jashtë vendit, pagesa 
faturash dhe detyrime tatimore, tërheqje dhe depozitime cash si dhe këmbime valutore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Abdurrahman Demir")                      Nga data 
"04/09/2019"                        Ne daten "04/09/2022"           
eshte larguar administratori:            ("Murat Demir")         

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           :09/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2488E268-5BE5-49BE-BEC7-3E8B7F8B1524
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2488E268-5BE5-49BE-BEC7-3E8B7F8B1524
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0B1518D2-06ED-4C21-AFD8-6410C1606670

