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

L82306024Q
06/11/2018

3. Emri i Subjektit

BARDH KONSTRUKSION

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

29/10/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 29/10/2018
Tirane Tirane TIRANE Rruga e Kavajes, Qendra Condor
zone kadastrale 8220, me numer pasurie 7/244 – N67.
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit
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
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

1,00
Projektim, ndertim, operim dhe mirembajtje e segmentit
rrugor Milot-Balldre.
Bardhok Kola
Nga: 29/10/2018

Deri: 29/10/2023

Para: 100.000,00

Natyre:

A. N. K.
1,00
100,00

12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
1

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

E-Mail: financa@ank.al
Telefon: 0688011584

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
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)
Regjistrimi Fillestar: CN-994515-10-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
19/12/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-034409-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 12.12.2018 ku
eshte vendosur: - Shitjen e 100 % te kuotave te zoteruara nga Bardhok Kola ne favor te
shoqerise “A. N. K.” sh.p.k. - Depozitimi i Kontrates se Shitjes se 100 % te kuotave, date
12.12.2018, Nr. 5652 Rep., Nr.1816 Kol.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Bardhok Kola")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("A. N. K.")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
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

11/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-126430-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.03.2019, ku eshte vendosur:
Ndryshim objekti te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Punime dheu, sistemime, taracime terrenesh. Ndertim rruge,
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autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, veshje fasade .Veshje me asfalto,
betonterrugevesidhesistemim e asfaltimsheshi. Punime te mirembajtjes, sinjalizimit dhe
vijezimit ne rruge, sinjalistike vertikale dhe horizontale. Ndertim vepra arti rrugore, te
vogla dhe te medha. Ndertim galeri dhe tynele. Ndertim vepra kullimi, ujitje toke dhe
impiante vaditese. Punime mbrojtjeje dhe sistemimi hidraulik. Ndertim ujesjelles dhe
kanalizime, gazsjellesa, vajsjellesa vepra kullimi dhe vaditje. Ndertim hidrocentrale.
Ndertim diga dhe dampa dhe ndryshme. Punime germimi ne toke. Punime mbrotje lumore
sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime detare dhe thellimi ne uje. Ndertimi I
impianteve per prodhimin e energjise. Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformator
velinja TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Tregtim dhe shitje inertesh, granil,
rere, cakull, stabilizant etj.")
u be
("Projektim, ndertim, operim dhe
mirembajtje e segmentit rrugor Milot-Balldre.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 12/07/2020

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