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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) L91911028V

2. Data e Regjistrimit 11/07/2019
3. Emri i Subjektit A.B.C. MANAGEMENT
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/07/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 10/07/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Aleksander Moisiu,  Ish 
Godina Kinostudio 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Investim në fushën e menaxhimit të strukturave të ndryshme 

në fushën e medias audiovizive, kryesisht televizioneve, 
portale, transmetime analoge etj, duke marre përsipër 
menaxhimin në total të burimeve njërëzore dhe 
marrëdhënieve me klientèt (menaxhimi i programeve te 
ndryshme televizive, publikime online, emisionet e 
ndryshme etj.) apo marrëdhëniet me të tretët. Gjithashtu, 
shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër plotësues dhe 
ndihmës që ka si qëllim ofrimin e çdo aktiviteti tjetër, në rast 
se rezultojnë të dobishme dhe/ose të nevojshme per 
përmbushjen e objektit kryesor, si dhe çdo aktivitet tjetër që 
konsiderohet fìtimprurës dhe në interes të shoqërisë. 
EFTHYMIA GKOUMA10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/07/2019                Deri: 10/07/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
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parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët EFTHYMIAGKOUMA
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: A.B.C. MANAGEMENT
E-Mail: gkouma_e@yahoo.gr  
Telefon: 0692261091  

15. 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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-261702-07-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 18/09/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A04C942D-0780-42C2-95EF-288251AE6779
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=94DCEA1F-0509-4508-A1D9-81DD098D0011
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7658A6AB-DBC6-4D0E-B659-9DD6BC38346F

