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

L21928002O
28/07/2012

3. Emri i Subjektit

APOLLONIA INVESTMENTS

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

26/07/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 26/07/2012
Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Dëshmorët e Kombit,
Twin Towers, Kulla 1, Kati 6, Tiranë.
13.800.000,00

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

100,00
Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme
investimi që mund të paraqiten në çdo sektor të ekonimisë së
vendit, duke u prezantuar si investor i barabartë me subjekte
të tretë, invesitor i vetëm ose investor i barabartë me subjekte
të tretë , invenstitor mazhoritar me qëllim arritjen e
objektivave ekonimik të shoqërisë dhe pjesëmarrjes në
projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të
vendit dhe standartet e tij të jetesës. Ndërtim dhe zotërim të
impianteve të përpunimit të mbetjeve urbane të të gjitha
llojeve. Prodhim energjie termike dhe elektrike nga proçesi i
përpunimit të mbeturinave dhe substancave të tjera
nëpërmjet ngritjes së infrasturës për këtë qëllim. Marrja me
konçension e ndërtimit dhe operimit të objekteve të
ndryshme. Ndertim dhe zoterim te impianteve hidroelektrike te prodhimit te energjise elektrike, te tilla si
hidrocentrale dhe termocentrale te te gjitha llojeve. Marrja ne
koncesion, ndertimi dhe operimi i objekteve te mesiperme.
Manuel Augusto Blacker Miller
Nga: 14/09/2012

Deri: 14/09/2015

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
1

11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

AlbertoPaladini

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.380.000,00

12.2 Numri i pjesëve

10,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

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

Manuel AugustoBlacker Miller

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 11.040.000,00

13.2 Numri i pjesëve

80,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

80,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Natyre:

Natyre:

I.B.S ITALIANA BUSINES SPORT
Para: 1.380.000,00

Natyre:

10,00
10,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: APOLLONIA INVESTMENTS
Telefon: 0673365181

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
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)
Regjistrimi Fillestar: CN-846857-07-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
18/09/2012

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-882561-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates se shitjes se kuotave te kapitalit
themeltar te Shoqerise “Apollonia Investments” Shpk Nr. 172 Rep; Nr. 46/2 Kol, date:
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14.09.2012, per transferimin e 80% te kuotave nga Z. Giampaolo Azzola tek Z. Manuel
Augusto Blacker Miller. Depozitimi i kontrates se shitjes Nr. 175 Rep; Nr. 47/3 Kol, date:
14.09.2012, per transferimin e 10 % te kuotave nga Z. Giampaolo Azzola tek Z. Alberto
Paladini. Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve te Shoqerise
“Italiana Busines Sport” Shpk, Nr. 07, date: 14.09.2012, per heqjen dore nga parablerja e
90 % te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise “Apollonia Investments” Shpk.
Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve te Shoqerise “Apollonia
Investments” Shpk, Nr. 01, date: 14.09.2012, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i
shkarkimit te administratorit aktual dhe emerimi i administratorit te ri te shoqerise;
Miratimi i transferimit tek te tretet te 90% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise
“Apollonia Investments” Shpk, qe zoterohen nga Z. Giampaolo Azzola; Shtimi i objektit te
aktivitetit.
Objekti ishte
("Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme investimi që
mund të paraqiten në çdo sektor të ekonimisë së vendit, duke u prezantuar si investor i
barabartë me subjekte të tretë, invesitor i vetëm ose investor i barabartë me subjekte të
tretë , invenstitor mazhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonimik të shoqërisë dhe
pjesëmarrjes në projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të vendit dhe
standartet e tij të jetesës. Ndërtim dhe zotërim të impianteve të përpunimit të mbetjeve
urbane të të gjitha llojeve. Prodhim energjie termike dhe elektrike nga proçesi i përpunimit
të mbeturinave dhe substancave të tjera nëpërmjet ngritjes së infrasturës për këtë qëllim.
Marrja me konçension e ndërtimit dhe operimit të objekteve të ndryshme.")
u be
("Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme investimi që mund të
paraqiten në çdo sektor të ekonimisë së vendit, duke u prezantuar si investor i
barabartë me subjekte të tretë, invesitor i vetëm ose investor i barabartë me subjekte
të tretë , invenstitor mazhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonimik të
shoqërisë dhe pjesëmarrjes në projektet me impakt social që diktojnë rritjen
ekonomike të vendit dhe standartet e tij të jetesës. Ndërtim dhe zotërim të impianteve
të përpunimit të mbetjeve urbane të të gjitha llojeve. Prodhim energjie termike dhe
elektrike nga proçesi i përpunimit të mbeturinave dhe substancave të tjera nëpërmjet
ngritjes së infrasturës për këtë qëllim. Marrja me konçension e ndërtimit dhe
operimit të objekteve të ndryshme. Ndertim dhe zoterim te impianteve hidroelektrike te prodhimit te energjise elektrike, te tilla si hidrocentrale dhe
termocentrale te te gjitha llojeve. Marrja ne koncesion, ndertimi dhe operimi i
objekteve te mesiperme.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Manuel Augusto Blacker Miller")
Numri i
aksioneve "80,00
Perqindja ne kapital "80,00
Kontributi ne para
"11.040.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Alberto Paladini")
Numri i aksioneve "10,00
Perqindja ne kapital "10,00
Kontributi ne para "1.380.000,00
eshte larguar ortaku:
("Giampaolo Azzola")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Manuel Augusto Blacker Miller")
Nga data "14/09/2012
Ne daten "14/09/2015
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eshte larguar administratori:

("Giampaolo Azzola")

Lista e Dokumenteve:
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

Datë: 22/06/2017

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