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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L93411205H

2. Data e Regjistrimit 11/10/2019

3. Emri i Subjektit CWI-ALBANIA (ÇOKYASAR WIRE INDUSTRY 
ALBANIA)

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 09/10/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/10/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Elbasan  Bradashesh BRADASHESH Ish Kombinati 
Metalurgjik, Brandashesh, Elbasan, Shqipëri 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

3.500,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Prodhim, tregtim, galvanizim i telave te çelikut, kavo çeliku dhe 
produkte te tjera industriale te galvanizuara.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele
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Tunay Zincirkiran14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  09/10/2019 Deri : 09/10/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Administratoret do të kryejnë bashkërisht të gjitha 
kompetencat dhe detyrat. 1. Administratorët, pa marrë më 
parë paraprakisht miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, 
nuk mund të tjetërsojnë, në çfarëdo forme apo mënyre, apo të 
vendosin peng, hipotekë apo çfarëdo barre tjetër mbi pasuritë 
në pronësi të shoqërisë të llojit: a. aksione apo kuota të një 
shoqërie bijë dhe b. pasuri të paluajtshme. 2. Administratorët, 
pa marrë më parë paraprakisht miratimin e Asamblesë së 
Përgjithshme, nuk mund të nënshkruajnë kontrata kredie apo 
kontrata që lindin detyrime.3. Administratorët, pa marrë më 
parë paraprakisht miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, 
nuk mund të kryejnë parapagime të çfarëdo natyre për shuma 
që tejkalojnë vlerën 100 000 (njëqind mijë) Euro.

Hikmet Ozsoy16. Administratori/ët

16.1 Afati i emërimit                Nga :  09/10/2019 Deri : 09/10/2022
17. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
17.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Administratoret do të kryejnë bashkërisht të gjitha 
kompetencat dhe detyrat. 1. Administratorët, pa marrë më 
parë paraprakisht miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, 
nuk mund të tjetërsojnë, në çfarëdo forme apo mënyre, apo të 
vendosin peng, hipotekë apo çfarëdo barre tjetër mbi pasuritë 
në pronësi të shoqërisë të llojit: a. aksione apo kuota të një 
shoqërie bijë dhe b. pasuri të paluajtshme. 2. Administratorët, 
pa marrë më parë paraprakisht miratimin e Asamblesë së 
Përgjithshme, nuk mund të nënshkruajnë kontrata kredie apo 
kontrata që lindin detyrime.3. Administratorët, pa marrë më 
parë paraprakisht miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, 
nuk mund të kryejnë parapagime të çfarëdo natyre për shuma 
që tejkalojnë vlerën 100 000 (njëqind mijë) Euro.

Umit Bozer18. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele) Kryetar
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18.1 Kryetar/anëtar
18.2 Afati i emërimit

Nga :  09/10/2019 Deri : 09/10/2022

Jo
Jo

19. Anëtar i Pavarur
19.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
19.2  Kushtet e pjesëmarrjes

20. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Selim Barlas

Anetar

21. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

21.1 Kryetar/anëtar
21.2 Afati i emërimit Nga :  09/10/2019 Deri : 09/10/2022

Po
Jo

22. Anëtar i Pavarur
22.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
22.2  Kushtet e pjesëmarrjes

23. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Dervis Ali Çokyasar

Anetar

24. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

24.1 Kryetar/anëtar
24.2 Afati i emërimit Nga :  09/10/2019 Deri : 09/10/2022

Po
Jo

25. Anëtar i Pavarur
25.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
25.2  Kushtet e pjesëmarrjes

26. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Agim Qenani27.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
27.1  Afati i emërimit Nga : 09/10/2019 Deri : 09/10/2020

Ozyasar Tel ve Galvanizleme Anonim Sirketi
Me te drejte vote               : 1785.0000
Pa te drejte vote               : 

28. Aksionarët 

28.1 Numri i Aksioneve 

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes 51,00

29. Aksionarët 

29.1 Numri i Aksioneve 

Albametal
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Me te drejte vote               : 1715.0000
Pa te drejte vote               : 

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes
49,00

30. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

31. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: CWI-ALBANIA (ÇOKYASAR WIRE 
INDUSTRY ALBANIA)
E-Mail: zincirkiran@gmail.com 
hikmet.ozsoy@ozyasar.com.tr 
Telefon: 0676042984 00905497929408 

32. 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)
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Regjistrimi Fillestar: CN-367039-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :13/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=797DC847-4224-4E1B-9843-256F04B413EB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BAB1C309-0BB8-4AE2-B85A-7894F4157221
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=974F4FA0-F3A0-4C1E-848E-86EAE41DCB5B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D96E1124-D1E9-48A7-BDFB-9A76DD57C95A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7FB9FC2C-01BD-4A3E-8D1D-BFC795C2BCC4

