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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)

L51323010L

2. Data e Regjistrimit 23/01/2015

3. Emri i Subjektit ALBVUI

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 09/01/2015

6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/01/2015      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr 7, Rruga e 
"Kavajes", Pallati" Baja-Bad" nr 1,Kati 10 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 1000000.0000

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: Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e impjanteve 
elektromekanike civile dhe industriale te tensionit te larte, te 
mesem dhe te ulet; Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e 
impjanteve termik te kondicionimit dhe sistemeve te ventilimit per 
perdorim ne banesat civile, per perdorim industrial dhe special; 
Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e sistemeve 
higjenike, sistemeve hidrosanitare, kuzhinave dhe lavanderive me 
gaz te nenstacioneve dhe kabinave te transformatoreve; linjat e 
transmetimit te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet, ndertimeve 
elektromekanike, sistemeve telefonike, transmetimin e te dhenave 
me fiber optike, baker dhe radio; perhapje e tingullit; elektrike; 
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televizive; sinjalizim i zjarrit; sinjalizime alarm, video survejim dhe 
kontroll te aksesit dhe cdo gje tjeter e lidhur me fushen elektrike, 
elektronike, televizive dhe alarmeve si dhe importin dhe eksportin 
e tyre dhe projektimin, ndertimin dhe zbatimin e mirembajtjen e 
pajisjeve elektro-mekanike; Projektim dhe ndertim te objekteve 
civile-industriale-turistike prej murature e skelet beton-arme deri ne 
20 kate; Projektim, ndertim dhe mirembajtje te rrugeve te te gjitha 
kategorive; Ndertimin e impianteve te energjise solare, tregtimin 
dhe instalimin e tyre ne Shqipense ose jashte saj. Perfaqesimi i 
firmave te huaja. Perfaqesimi i prodhimeve elektro-mekanike, 
elektrike, elektronike, termike, hidrosanitare dhe te ajrit te 
kondicionuar; Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e 
ndricimit te jashtem me punimet e posacme civile te bashkengjitura 
dhe te gjitha aktivitetet dhe punimet e listuara me te cilat kompania 
ne te ardhmen do te pajiset; Tregeti me shumice e pakice te 
produkteve elektrike, elektronike, termike dhe sistemeve 
hidrosanitare ne pergjithesi; Kryerja e te gjitha operacioneve 
tregtare per pasurite e tundshme dhe te patundshme, financiare dhe 
te kredise qe mund te jene te nevojshme ose te dobishme per 
arritjen e objektivit social te kompanise; Objekti i shoqerise mund 
te ndryshohet apo te shtohet me vendim te Asamblese se 
Pergjithshme te Aksionereve;  Shoqeria do te bashkepunoje me 
persona te tjere fizike ose juridike shqiptare ose te huaj qe 
ushtrojne te njejten veprimtari ne Shqiperi dhe ose jashte saj.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Armand Zajmi14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  09/01/2015 Deri : 09/01/2018
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Calogero Vullo

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  09/01/2015 Deri : 09/01/2018

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Adanela Aliaj19. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

19.1 Kryetar/anëtar
Anetar
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19.2 Afati i emërimit Nga :  09/01/2015 Deri : 09/01/2018
Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Edlir Vrapi

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  09/01/2015 Deri : 09/01/2018

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Salvatore Vullo

Anetar

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

25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit Nga :  09/01/2015 Deri : 09/01/2018

Po
Jo

26. Anëtar i Pavarur
26.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2  Kushtet e pjesëmarrjes

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Ajdin Sejdiu

Kryetar

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

28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit Nga :  09/01/2015 Deri : 09/01/2018

Po
Jo

29. Anëtar i Pavarur
29.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
29.2  Kushtet e pjesëmarrjes

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Hazbije Leka31.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1  Afati i emërimit Nga : 09/01/2015 Deri : 

Salvatore Vullo
Me te drejte vote : 1715.0000
Pa te drejte vote : 

32. Aksionarët 

32.1 Numri i Aksioneve 

49,00
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32.2 Përqindja e pjesëmarrjes

Ajdin Sejdiu
Me te drejte vote : 1785.0000
Pa te drejte vote : 

33. Aksionarët 

33.1 Numri i Aksioneve 

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes 51,00

34. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

35. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: ALBVUI
E-Mail: albvui@albfuture.com  
Telefon: 0662029477  

36. Statusi: Pezulluar

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
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)
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit

Regjistrimi Fillestar: CN-820405-01-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

25/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-886681-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 24.02.2015, per ndryshimin e selise 
se shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake nr 7, Rruga e "Kavajes", Pallati" Baja-Bad" nr 1,Kati 10;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njësia 
Bashkiake Nr. 5, Rruga e Kavajës, Pallati Baja-Bad Nr. 1, Kati 10;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

29/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-306187-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8BF29F9-35B3-41EA-B095-09164F4D475F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7749B53C-35F6-4574-9227-6FA352980184
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4DF3368-0E42-44AF-9BF2-D4589D6F79E4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E32DBABF-2D87-4710-9701-ECBFE28C7404
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FED3562F-E3CE-4331-A8A1-2519B15FBCBB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0C28D686-9820-4F21-903D-8DA33162640A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0C28D686-9820-4F21-903D-8DA33162640A
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14.09.2015 ku eshte vendosur: Pushim i perkohshem i aktivitetit nga data 14.09.2015 - pa 
afat
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-835482-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

11/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-506903-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.873 Prot, datë 04.10.2017, "Urdhër për 
Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G BAILIFF 
SERVICE, protokolluar nga QKB me Nr.14206 Prot, datë 06.10.2017, ku është urdhëruar: 
Vendosjen e masës së sekuestros kosnervative vetëm mbi aksionet e zotëruara nga pala 
debitore Z.Ajdin Sejdiu pranë shoqërisë "ALBVUI" sha me NUIS (NIPT) L51323010L në 
masën 51% të pjesëmarrjes së tij në aksione.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

25/01/2018 Numri i ceshtjes: CN-642662-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.527/2 Prot., datë 24.01.2018, lëshuar 
nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE”, ku është urdhëruar: Heqjen e masës së 
sekuestros konservative mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z .Ajdin Sejdiu, pranë 
shoqërisë "ALBVUI" sh.a me NUIS (NIPT) L51323010L, në masën 51 % të pjesëmarrjes 
së tij në aksione.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0A4E1BC-8272-4CBF-A5E1-B82234208F92
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20732727-36FC-4468-B94E-0E3FFD465B06
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1DC13C3E-D153-40BC-9F0B-0F34F5C3DD0A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D093564-0052-4D67-B341-61258A1EC07C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEB91E68-2797-4F1C-A675-70B09B900226
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=436ED7A1-7358-4553-AA7D-CB29A614AAE3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DC3A70C2-7A42-4330-93D1-EB6CD246B0F5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9248DDA4-6DC9-46B8-BEB8-F0E369DC22CD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9248DDA4-6DC9-46B8-BEB8-F0E369DC22CD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0DD404FB-015C-4B99-8F1C-3C80B29D3CDC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5532C5C-D1A0-4ED1-BE8C-9EEECDE9F584
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11/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-728416-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.371 Prot., datë 27.03.2018 lëshuar 
nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE” sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e 
masës së sekuestros konservative vetem mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z. 
Ajdin Sejdiu, ne masen 51 % te pjesemarrjes se tij, ne shoqerine “ALBVUI” sh.a, me 
NUIS (NIPT) - L51323010L.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë           :25/01/2023
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=45636F71-0EB4-4F4D-BE79-FC5B5391D148

