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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)

L92423011F

2. Data e Regjistrimit 23/12/2019

3. Emri i Subjektit VALIDIUS

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 14/08/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/08/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Bulevardi 
Zog i Pare, pallati 55/1, shkalla 1, apartamenti 1. 

8. Kapitali 6.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 6000000.0000

6.000,0010. 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 shoqerise konsiston në promovimin e produkteve dhe 
shërbimeve te investimeve te ofruara nga shoqeria e brokerimit ne 
emer te te cilit vepron, nxitjen apo inkurajimin e klienteve per te 
investuar në tituj dhe instrumenta financiare, si dhe ofrimin e 
informacionit per klientët ne lidhje me investimet në titujt dhe 
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instrumentet financiare sipas burimeve te certifikuara nga shoqeria 
e brokerimit. Gjithashtu, shoqeria do te kryeje aktivitetin sipas 
pikes 1 me lart vetëm per investitorët e vendeve ku shoqeria e 
brokerimit e licencuar ështe e autorizuar per te ushtruar aktivitet, 
sipas licencës perkatese. 

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Merita Lamllari14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  14/08/2019 Deri : 14/08/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Theodhoraq Gjosha

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  14/08/2019 Deri : 14/08/2022

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. 

Erjon Tase

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  14/08/2019 Deri : 14/08/2022

Jo
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Mustafa Lutaj

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  14/08/2019 Deri : 14/08/2022

23. Anëtar i Pavarur Jo
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Jo23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Doriana Mamillo25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 14/08/2019 Deri : 

Gertin Qinami
Me te drejte vote : 6000.0000
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: VALIDIUS
E-Mail: mlamllari@hotmail.com  
Telefon: 0692097070  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese 
kontributi eshte natyre)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Kopje e dokumentit te vlefshem te identifikimit te administratoreve
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

Regjistrimi Fillestar: CN-436866-12-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :31/01/2020
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DD2909B-1094-4864-A777-0A6EFEF086C9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB9DBBE6-2B9F-4115-AD59-0FB9C2CD24E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A2DE1ADA-B964-4DE0-8154-156D215FD5BC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A2DE1ADA-B964-4DE0-8154-156D215FD5BC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40F6BD1B-433A-49D1-85A0-2F6A02B98C95
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49404D89-D2E0-484D-8A0B-30D54CBB1DB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91374CAE-452A-4C45-8828-4EB8849B057A
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(i nëpunësit të sportelit)


