EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L82001005A
01/08/2018

3. Emri i Subjektit

MSE

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

30/07/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 30/07/2018
Tirane Tirane TIRANE Rruga Sami Frasheri, Nr Pasurie
7/120-N1, Zona Kadastrale 8270, Vol.28, Faqe 155
5.867.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

3,00
Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te
instrumentave dhe pajisjeve shendetesore dhe medicinale,
sanitare, shtesa ushqimore dhe dietike. Import, eksport,
tregtimi me shumice, montim dhe riparim i aparaturave dhe
pajisjeve mjekesore, implanteve si dhe aksesoreve te tyre
edhe gjeneratoreve me Rreze X, instalimi dhe mirembajtjen e
te gjithe pajisjeve te cituara me siper. Investime, sherbime,
projekte ne fushen e mjeksise dhe shendetit; Ngritja dhe
menaxhimi i klinikave private. Ndermarrja e nismave,
veprimeve, aktiviteteve te ndryshme ligiore qe kane per
objekt pjesemarrjen ne procese dhe iniciativa te ndryshme
koncesionare, privatizimi apo tenderimi. Imp-Exp materiale
dhe pajisje mjekesore, konsulence dhe trajtim ne fushen
mjekesore. Rikonstruksione, imp-exp te impianteve
industrial dhe informatike etj. Shoqeria mund te kryeje
gjithashtu te gjitha operacionet tregtare dhe sherbime ne te
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

gjitha fushat, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe
do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per
realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje
ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te
ngjashem apo te perafert me te vetin. Gjithashtu, brenda
kufijve te percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra
demshperblimi dhe cdo garanci tjeter reale. Shoqeria ne
ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet
e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare,
dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne
lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt
ekonomike. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne
menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, shoqeria
mund te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e
luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar,
financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre
hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme
apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe
nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me
siper; te kryeje aktivitete publikimi, reklamimi, promocioni
dhe sponsorizimi. Per me teper, shoqeria mund te kryeje çdo
aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne
fuqi. Shoqeria do te kryeje çdo lloj aktiviteti ne raport me
objektin dhe per te favorizuar ate. Shoqeria me qellim
investimin e kapitaleve te saj, mund te kete interesa dhe te
marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te
cfaredolloj natyre, te ngjashme apo qe lidhen me aktivitetin e
saj. Shoqeria zbaton te giitha ligjet dhe aktet e duhura
nenligjore. Ajo zbaton standartet te larta te etikes. Per
kryerjen e aktivitetit te saj shoqeria mund te hape dege te saj
brenda dhe jashte vendit, zyra te reja, njesi perpunimi,
sherbim tregetimi dhe te bashkepunoje me subjekte te
ndryshem vendas dhe te huaj.
Can Kutay Orten
Nga: 02/12/2020

Deri: 02/12/2023

Can KutayOrten
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12.1 Vlera e kapitalit

Para: 586.700,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

ArbërLiçaj

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 586.700,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët

Natyre:

Natyre:

IldaTërshana

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 4.693.600,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

80,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Automjet VW CADDY AA 082 ZX
Tirane Tirane TIRANE Automjet VW CADDY AB 940 BA
Tirane Tirane TIRANE Rruga Besim Alla, Njesia
Administrative Nr 6, Ndertesa Nr 3, Çertifikate Pronesie nr.
1069018, Zona Kadastrale nr 3321 Nr pasurise 433/148,
433/145 vol 16 fq 93 Tirane Tirane TIRANE Automjet VW
CADDY AA 187 TB
Emri Tregtar: MSE
E-Mail: financa@mse.al
Telefon: +355674042230 +355692257514

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
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Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-895417-07-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
16/01/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-059660-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 27.12.2018 ku
është vendosur: Ndryshimi i emrit të subjektit dhe emrit tregtar, largimi nga detyra e
administratorit Denisa Bishyti dhe emërimin në vend të saj të Arbër Licaj. Ndryshimi i
adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit. Depozitimi i Statutit, datë 09.01.2019.
Emri i subjektit ishte
("ASHLAR Group")
u be
("MSE")
Telefon ishte
("0694417782")
u be
("+355676080080")
E-Mail ishte
("")
u be
("licajarber@gmail.com")
Objekti ishte
("Imp-Exp materiale dhe pajisje mjekesore,konsulence dhe trajtim ne
fushen mjekesore. Rikonstruksione,imp-exp te impianteve industrial dhe informatike etj.
Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare dhe sherbime ne te gjitha
fushat, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te
dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin
themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin.
Gjithashtu, brenda kufijve te percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra
demshperblimi dhe gdo garanci tjeter reale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te
marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe
do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat nefuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se
saj te rregullt ekonomike.")
u be
("Import-eksport dhe tregtim me shumice
dhe pakice te instrumentave dhe pajisjeve shendetesore dhe medicinale, sanitare,
shtesa ushqimore dhe dietike. Import, eksport, tregtimi me shumice, montim dhe
riparim i aparaturave dhe pajisjeve mjekesore, implanteve si dhe aksesoreve te tyre,
etj. Investime, sherbime, projekte ne fushen e mjeksise dhe shendetit; Ngritja dhe
menaxhimi i klinikave private. Ndermarrja e nismave, veprimeve, aktiviteteve te
ndryshme ligiore qe kane per objekt pjesemarrjen ne procese dhe iniciativa te
ndryshme koncesionare, privatizimi apo tenderimi. Imp-Exp materiale dhe pajisje
mjekesore, konsulence dhe trajtim ne fushen mjekesore. Rikonstruksione, imp-exp te
impianteve industrial dhe informatike etj. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te
gjitha operacionet tregtare dhe sherbime ne te gjitha fushat, mbi pasuri te luajtshme
dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin
e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive
te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin. Gjithashtu, brenda
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kufijve te percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra demshperblimi dhe cdo
garanci tjeter reale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha
autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te
mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se
saj te rregullt ekonomike. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te
arrihet qellimi i siperpermendur, shoqeria mund te kryeje cdo transaksion ne lidhje
me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar,
dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te
konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe
qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te kryeje
aktivitete publikimi, reklamimi, promocioni dhe sponsorizimi. Per me teper, shoqeria
mund te kryeje çdo aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne fuqi.
Shoqeria do te kryeje çdo lloj aktiviteti ne raport me objektin dhe per te favorizuar
ate. Shoqeria me qellim investimin e kapitaleve te saj, mund te kete interesa dhe te
marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te cfaredolloj natyre, te
ngjashme apo qe lidhen me aktivitetin e saj. Shoqeria zbaton te giitha ligjet dhe aktet
e duhura nenligjore. Ajo zbaton standartet te larta te etikes. Per kryerjen e aktivitetit
te saj shoqeria mund te hape dege te saj brenda dhe jashte vendit, zyra te reja, njesi
perpunimi, sherbim tregetimi dhe te bashkepunoje me subjekte te ndryshem vendas
dhe te huaj.")
Emri Tregtar ishte
("ASHLAR Group")
u be
("MSE")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Njesia Administrative Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i 8, Rruga
Paralele, Ndertese private me zone kadastrale 2105;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Shyqyri Brari, Pallati Euron Nr.7, Njesia Administrative nr.5 1001;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arbër Liçaj")
Ne daten "31/12/2023
eshte larguar administratori:
("Denisa Bishyti")

Nga data "03/01/2019

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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)
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27/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-139813-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokures se Posacme Nr.987Rep., Nr.197Kol.,
date 28.02.2019, leshuar nga i perfaqesuari shoqeria “MSE”, perfaqesuar nga
administratori i saj Z. Arbër Liçaj, me ane te se ciles, emeron perfaqesuese te posacme
Znj.Nevila Kurti duke i dhene te drejta dhe kompetenca te kryeje veprime sipas tagrave te
dhena ne kete prokure.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

11/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-160046-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetem Nr. 4 date
05.04.2019 per shtimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te instrumentave
dhe pajisjeve shendetesore dhe medicinale, sanitare, shtesa ushqimore dhe dietike. Import,
eksport, tregtimi me shumice, montim dhe riparim i aparaturave dhe pajisjeve mjekesore,
implanteve si dhe aksesoreve te tyre, etj. Investime, sherbime, projekte ne fushen e mjeksise
dhe shendetit; Ngritja dhe menaxhimi i klinikave private. Ndermarrja e nismave,
veprimeve, aktiviteteve te ndryshme ligiore qe kane per objekt pjesemarrjen ne procese dhe
iniciativa te ndryshme koncesionare, privatizimi apo tenderimi. Imp-Exp materiale dhe
pajisje mjekesore, konsulence dhe trajtim ne fushen mjekesore. Rikonstruksione, imp-exp te
impianteve industrial dhe informatike etj. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha
operacionet tregtare dhe sherbime ne te gjitha fushat, mbi pasuri te luajtshme dhe te
paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te
shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane
objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin. Gjithashtu, brenda kufijve te percaktuar
nga ligji mund te leshoje garanci, letra demshperblimi dhe cdo garanci tjeter reale.
Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e
nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe
normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomike. Ne
perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur,
shoqeria mund te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te
paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose
pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te
nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet
kryesore, te cituara me siper; te kryeje aktivitete publikimi, reklamimi, promocioni dhe
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sponsorizimi. Per me teper, shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter i cili nuk eshte i
ndaluar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria do te kryeje çdo lloj aktiviteti ne raport me
objektin dhe per te favorizuar ate. Shoqeria me qellim investimin e kapitaleve te saj, mund
te kete interesa dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te
cfaredolloj natyre, te ngjashme apo qe lidhen me aktivitetin e saj. Shoqeria zbaton te giitha
ligjet dhe aktet e duhura nenligjore. Ajo zbaton standartet te larta te etikes. Per kryerjen e
aktivitetit te saj shoqeria mund te hape dege te saj brenda dhe jashte vendit, zyra te reja,
njesi perpunimi, sherbim tregetimi dhe te bashkepunoje me subjekte te ndryshem vendas
dhe te huaj.")
u be
("Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te
instrumentave dhe pajisjeve shendetesore dhe medicinale, sanitare, shtesa ushqimore
dhe dietike. Import, eksport, tregtimi me shumice, montim dhe riparim i aparaturave
dhe pajisjeve mjekesore, implanteve si dhe aksesoreve te tyre edhe gjeneratoreve me
Rreze X, instalimi dhe mirembajtjen e te gjithe pajisjeve te cituara me siper.
Investime, sherbime, projekte ne fushen e mjeksise dhe shendetit; Ngritja dhe
menaxhimi i klinikave private. Ndermarrja e nismave, veprimeve, aktiviteteve te
ndryshme ligiore qe kane per objekt pjesemarrjen ne procese dhe iniciativa te
ndryshme koncesionare, privatizimi apo tenderimi. Imp-Exp materiale dhe pajisje
mjekesore, konsulence dhe trajtim ne fushen mjekesore. Rikonstruksione, imp-exp te
impianteve industrial dhe informatike etj. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te
gjitha operacionet tregtare dhe sherbime ne te gjitha fushat, mbi pasuri te luajtshme
dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin
e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive
te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin. Gjithashtu, brenda
kufijve te percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra demshperblimi dhe cdo
garanci tjeter reale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha
autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te
mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se
saj te rregullt ekonomike. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te
arrihet qellimi i siperpermendur, shoqeria mund te kryeje cdo transaksion ne lidhje
me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar,
dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te
konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe
qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te kryeje
aktivitete publikimi, reklamimi, promocioni dhe sponsorizimi. Per me teper, shoqeria
mund te kryeje çdo aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne fuqi.
Shoqeria do te kryeje çdo lloj aktiviteti ne raport me objektin dhe per te favorizuar
ate. Shoqeria me qellim investimin e kapitaleve te saj, mund te kete interesa dhe te
marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te cfaredolloj natyre, te
ngjashme apo qe lidhen me aktivitetin e saj. Shoqeria zbaton te giitha ligjet dhe aktet
e duhura nenligjore. Ajo zbaton standartet te larta te etikes. Per kryerjen e aktivitetit
te saj shoqeria mund te hape dege te saj brenda dhe jashte vendit, zyra te reja, njesi
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perpunimi, sherbim tregetimi dhe te bashkepunoje me subjekte te ndryshem vendas
dhe te huaj.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
25/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-291654-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci ASHLAR Tatimor -18 RV.-shemimet.pdf
Eks Historik.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar- MSE 2018.xlsx
Vendimi Asamblese.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimev. MSE 2018.xlsx

04/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-555552-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Opinioni i Audituesit Ligjor.pdf
4-Pasq. e Levizjeve ne Kapital-2.xlsx
2.1-Pasqyra e Perform. (natyra) 2.xlsx
Shenimet Shpjeguese-1-15.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte-2.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar-2.xlsx
Vendimi Asamblese.pdf

08/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-595957-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 20.09.2020 ku është vendosur:
Zmadhim Kapitali.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.000.000,00"
u be
"5.867.000,00"
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Vlera e Aksionit ishte

"2.000.000,00"

u be

"5.867.000,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Denisa Bishyti")
, Vlera e Kontributit
ishte
("2.000.000,00")
u be
("5.867.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
22/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-606452-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 12.10.2020 te asamblese se
pergjithshme dhe kontrates se transferimit te kuotave date 13.10.2020, per transferim te
kuotave te kapitalit me ane te shitblerjes.
Numri i Aksioneve ishte
"1,00"
u be
"3,00"
Vlera e Aksionit ishte
"5.867.000,00"
u be
"1.955.666,67"
Ownership_Code ishte
("Shqiptare (100%)")
u be
("E Përbashkët
(shqiptare - e huaj)")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Ilda Tërshana")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "80,00
Kontributi ne para "4.693.600,00
eshte shtuar ortaku:
("Arbër Liçaj")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "10,00
Kontributi ne para "586.700,00
eshte shtuar ortaku:
("Can Kutay Orten")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "10,00
Kontributi ne para "586.700,00
eshte larguar ortaku:
("Denisa Bishyti")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

26/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-608834-10-20
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
22.10.2020 ku eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore, hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Autostrada Tirane Durres, Km.8, Rruga Paralele, ndertese Private, Certifikate
Pronesie nr.748174, Zone Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 1166/26, Vol 22, Faqe 103;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Sami Frasheri, Nr Pasurie 7/120-N1, Zona Kadastrale 8270, Vol.28, Faqe 155;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Njesia Administrative Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i 8, Rruga Paralele,
Ndertese private me zone kadastrale 2105;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
12/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-617692-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.07., datë 05.11.2020, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: Miratimi i shpërndarjes së fitimit të vitit 2019 duke e kaluar si
divident për ortakët e shoqërisë.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

01/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-625614-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses te administratorit te shoqerise, date
25.11.2020, ku eshte kerkuar: Hapja e adreses dytesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Besim Alla, Njesia Administrative Nr 6, Ndertesa Nr 3, Çertifikate Pronesie
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nr. 1069018, Zona Kadastrale nr 3321 Nr pasurise 433/148, 433/145 vol 16 fq 93;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
03/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-627154-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 2.12.2020 per ndryshim
administratori
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Can Kutay Orten")
"02/12/2020
Ne daten "02/12/2023
eshte larguar administratori:
("Arbër Liçaj")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-631962-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë
14.12.2020 ku eshte vendosur: Mbyllje e një adrese dytësore dhe hapje e tre adresave
dytësore. Ndryshimi i të dhënave vullnetare.
Telefon ishte
("+355676080080")
u be
("+355674042230")
Telefon 1 ishte
("")
u be
("+355692257514")
E-Mail ishte
("licajarber@gmail.com")
u be
("financa@mse.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet VW CADDY AA 082 ZX;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet VW CADDY AB 940 BA;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet VW CADDY AA 187 TB;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;

TIRANE;
TIRANE;
TIRANE;
KASHAR;
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Autostrada Tirane Durres, Km.8, Rruga Paralele, ndertese Private, Certifikate Pronesie
nr.748174, Zone Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 1166/26, Vol 22, Faqe 103;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
08/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-641535-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokures se Ppergjithshme Nr.5 Rep., Nr. 4 Kol.,
date 04.01.2021, me ane te se ciles shoqeria "MSE" sh.p.k me administrator ZCan Kutay
Orten caktojne si perfaqesuese Nevila Kurti qe te veproje ne baze te tagrave qe i lejon kjo
prokure.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

Datë: 26/02/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

12

