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

J91802011A
02/12/1994

3. Emri i Subjektit

SIGERS

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

02/12/1994

6. Kohëzgjatja

Nga: 02/12/1994

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE MUSTAFA LLESHI VILA NR 1

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

15.226.576,00

9. Objekti i aktivitetit

Ndertime, rikonstruksione

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Muharrem Plloçi

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

100,00

Nga: 20/06/2011

MuharremPlloçi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 10.658.603,20

12.2 Numri i pjesëve

70,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

70,00

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

Deri: 22/06/2021

Natyre:

IkbaleKurti
1

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 2.283.986,40

13.2 Numri i pjesëve

15,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

15,00

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

Natyre:

KlertonKurti

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 2.283.986,40

14.2 Numri i pjesëve

15,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

15,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
17. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Tirane Tirane TIRANE Benz, Kamion, TR 5136 E Tirane
Tirane TIRANE Mercedes Benz, Kamion, TR 5757 B
Emri Tregtar: SIGERS
E-Mail: alizotihekuran@gmail.com
Telefon: 0682085961
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-047898-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 09/03
/1994

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:7449, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 02-12-1994 Emri i subjektit:"SIGER'S" Forma ligjore: sh.p.k. Data e
themelimit: 02-12-1994 Kohezgjatja: Mbi 10 vjet Selia: Lagja "Drita",Burrel Kapitali:
100.000 leke Objekti: Punime dheu, murature betoni, beton/arme te zakonshme,punime
shembjesh, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj, dhe kompletimi me
instalimet e nevojshme. Punime restaurimi. Perfaqesues ligjor: Muharrem Plloçi Ortaket:
Muharrem Plloçi, Ikbale Kurti
Lista e Dokumenteve:
2

R14-NR.2-NM-14-November-20070002.pdf
2. 10/03
/1999

Numri i Vendimit:7449/0, Gjykata:Tirane
Shtim aktiviteti te shoqerise edhe ne keto fusha; Shfrytezim i vendburimeve te mineraleve
me punime siperfaqesore dhe punime minerare nentokesore per nxjerrjen e kromit etj. si
dhe materiale inerte.Perpunimi i tyre ne siperfaqe si dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit
dhe eksport. Tregtimi me shumice e pakice import eksport te artikujve te ndryshem
ushqimore e industriale, bujqesore e blegtorale, fruta perime, pije alkolike e freskuese,
materiale ndertimi, paisje elektroshtepiake dhe materiale te tjera etj. Punime pyjore, dhe
kullota, punime te ndryshme kundra erozionit ne toka bujqesore e pyjore, sisitemime ne
pyje dhe kullota, sisitemime shtrate lumejsh dhe punime gjeneruese ne pyje. Ndertim rruge
kat. IV, V. Ndertim ujesjellesa e kanalizime, rikonstruksione godinashcivileedhe
ekonomike, veshje fasadash etj. Punime ne siperfaqet e gjelbera, parqe, pyllparqe, pastrimi
i siperfaqes urbane. kryerja e sherbimeve ne sherbesa funerale. Mirembajtja dhe zhvillimi i
dekorit ne mjedise urbane. Sherbime stomatologjike.
Lista e Dokumenteve:
R14-NR.2-NM-14-November-20070002.pdf

3. 26/09
/2000

Numri i Vendimit:7449/2, Gjykata:Tirane
Ndryshim selie e shoqerise ne Tirane me qender ne adresen Rr. "Todi Shkurti" Pall. 51/
shkalla nr3 ap. 36
Lista e Dokumenteve:
R14-NR.2-NM-14-November-20070002.pdf

4. 17/03
/2004

Numri i Vendimit:7449/3, Gjykata:Tirane
Shtese objekti te veprimtarise se shoqerise edhe me ; Pastrim kimik, lavanteri, Perpunim
edhe tregtim duralumini. Ndryshim i emrit nga "SIGER'S" ne "SIGERS" Ndryshim selie e
shoqerise ne adresen: "Mustafa Lleshi" vila 1, Tirane
Lista e Dokumenteve:
R14-NR.2-NM-14-November-20070002.pdf

5. 10/02
/2005

Numri i Vendimit:7449/4, Gjykata:Tirane
Eshte vendosur shitja e kuotave te kapitalit te shoqerise, perkatesisht 15% nga ortaku
Muharrem Plloci dhe 20 % nga ortakja Ikbale Kurti, z. Klerton Kurti, i cili behet ortak i
shoqerise me 35% te kuotave te kapitalit te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
3

R14-NR.2-NM-14-November-20070002.pdf
6. 28/12
/2005

Numri i Vendimit:7449/5, Gjykata:Tirane
Caktimi i ekspertit kontabel z. Ferdinand Nishani per te pergatitur raportin e ekspertimit
per shtimin e kapitalit te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
R14-NR.2-NM-14-November-20070002.pdf

7. 29/12
/2005

Numri i Vendimit:7449/7, Gjykata:Tirane
Miratimi i raportit te ekspertit kontabel z. Ferdinand Nishani per zmadhimin e kapitalit te
shoqerise nga 100.000 leke ne 15.126.576 leke. Kapitali pas zmadhimit behet 15.226.576
leke.
Lista e Dokumenteve:
R14-NR.2-NM-14-November-20070002.pdf

27/05/2008

Numri i ceshtjes: CN-141649-05-08
Telefon ishte
("")
u be
("0682085961")
Objekti ishte
("Punime dheu, murature betoni, beton/arme te zakonshme,punime
shembjesh, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj, dhe kompletimi me
instalimet e nevojshme. Punime restaurimi.Pastrim kimik, lavanteri, Perpunim edhe
tregtim duralumini.")
u be
("Ndertime, rikonstruksione")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Benz, Kamion, TR 5136 E;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Mercedes Benz, Kamion, TR 5757 B;
"

TIRANE;
TIRANE;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Klerton Kurti")
, Vlera e Kontributit
ishte
("35.000,00")
u be
("5.329.301,60")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("")
u be
("5.329.301,60")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ikbale Kurti")
, Vlera e Kontributit ishte
("")
u be
("4.567.972,80")
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
29/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-168215-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

30/09/2010

Numri i ceshtjes: CN-447502-09-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ikbale Kurti")
, Vlera e Kontributit ishte
("4.567.972,80")
u be
("2.283.986,40")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ikbale Kurti")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("30,00")
u be
("15,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ikbale Kurti")
, Numri i aksioneve ishte
("30,00")
u be
("15,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("5.329.301,60")
u be
("10.658.603,20")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("35,00")
u be
("70,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Numri i aksioneve
ishte
("35,00")
u be
("70,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Klerton Kurti")
, Vlera e Kontributit
ishte
("5.329.301,60")
u be
("2.283.986,40")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Klerton Kurti")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("35,00")
u be
("15,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Klerton Kurti")
, Numri i aksioneve
ishte
("35,00")
u be
("15,00")
Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
03/02/2011

Numri i ceshtjes: CN-497029-01-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim vendimi, date 21.10.2010 per shitje kuotash.
Depozitim kontrate shitje kuotash nr.933 Rep dhe nr.316 Kol, date 02.02.2011.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("10.658.603,20")
u be
("2.283.986,40")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("70,00")
u be
("15,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Numri i aksioneve
ishte
("70,00")
u be
("15,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("Hidrowind Albania")
Numri i aksioneve
"55,00
Perqindja ne kapital "55,00
Kontributi ne para "8.374.616,80
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-565662-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 20.06.2011 per miratimin e
ndryshimit te Statutit.Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date
14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Muharrem Plloçi")
Nga Data ishte
("02/12/1994")
u be
("20/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Muharrem Plloçi")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("20/06/2016")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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,
,

15/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-150420-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depositim i vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 26.06.2013, për miratimin e kalimit të kuotave nëpërmjet shitjes të ortakut shoqeria
“Hidrowind Albania” shpk (55% e kapitalit fillestar) të favor të Z. Muharrem Plloçi.
Depozitim i kontratës të transferimit të kuotave, Nr 10742 Rep. Nr 1671 Kol., datë
15.07.2013, nëpërmjet shitjes.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("2.283.986,40")
u be
("10.658.603,20")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("15,00")
u be
("70,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Muharrem Plloçi")
, Numri i aksioneve
ishte
("15,00")
u be
("70,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("Hidrowind Albania")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-487427-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.2039 Prot, datë, 23.05.2014, lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Ermir Godaj”, ku ështe urdhëruar: Të vendoset masa e
sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë “SIGERS” sh.p.k, me NUIS (NIPT)
J91802011A dhe të mos lejohet të bëhet asnjë veprim nga pala debitore për tjetërsimin e
kapitalit të shoqërisë.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

31/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-585999-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Fianciar 2013.
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
07/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-786697-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-073781-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.2010-Prot, datë 28.05.2015, lëshuar
nga Shoqëria Përmbarimor Gjyqësor Privat “ ERMIR GODAJ " , ku është urdhëruar:
Heqja e masës së sekuestros te vendosur mbi kapitalin qe zoteron debitori, shoqeria “
SIGERS ” shpk, identifikuar me NUIS(NIPT) J91802011A, urdhëruar me shkresën
Nr.2039 Prot, datë, 23.05.2014.
Lista e Dokumenteve:

08/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-140104-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-172360-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare viti 2014
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

29/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-176104-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.72/11 i Aktit datë 15.07.2015, lëshuar
nga Shoqëria Përmbarimore "Besnik Bajraktari" Sh.p.k., ku është urdhëruar:"Vendosja e
masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e regjistruara ne emer te debitorit
shoqeria "Sigers" sh.p.k., me NIPT-J91802011A.
Lista e Dokumenteve:

31/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-222401-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 72/34 i Aktit, date: 21.08.2015,
protokulluar nga QKR me Nr. 7569 Prot, date: 25.08.2015, leshuar nga studio
permbarimore “ Besnik Bajrajtari”, ku eshte urdheruar: Heqja e sekuestros konservative e
vendosur me urdherin nr. 72/11, date: 15.07.2015 mbi te gjitha aksionet e regjistruara ne
emer shoqerise “ SIGERS” shpk, me NUIS J91802011A.
Lista e Dokumenteve:

29/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-489238-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 15.01.2016 ku
eshte kerkuar : Mbyllja e nje adrese dytesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
KOMUNA FARKE - SELITE;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
29/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-670109-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr.1, datë 25.04.2016, ku është
vendosur: - Mbyllje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
KOMUNA DAJT - QESARAK 1;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
12/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-807163-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 2 date 22.06.2016 per zgjatjen e
afatit te administratorit z.Muharrem Plloçi per nje afat 5 vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Muharrem Plloçi")
Kohëzgjatja ishte
("20/06/2016")
u be
("22/06/2021")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-846169-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
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,

22/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-891847-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci vitit 2009

28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-405405-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

26/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-882822-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

07/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-185675-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.1 date 03.05.2019, për mbylljen e një
adrese dytësore.
E-Mail ishte
("")
u be
("alizotihekuran@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
KOMUNA DAJT - QESARAK 2;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
18/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-269249-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2018.
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Lista e Dokumenteve:
Sigers QKB.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (2).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (3).xlsx
Sigers V.PDF

Datë: 13/05/2020

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

12

