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

K91420011K
20/02/2009

3. Emri i Subjektit

VAAL

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

25/11/2008

6. Kohëzgjatja

Nga: 25/11/2008
Tirane Tirane TIRANE Rruga Irfan Tomini, oficina e
automjeteve, ish reparti xhenerik
244.000,00

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

100,00
Import eksport dhe tregti me shumice e pakice te te gjitha
llojeve te mallrave e materialeve qe lejohen nga ligji.Import
eksport te linjave dhe makinerive te ndryshme teknologjike a
pajisjeve te nevojshme per montimin dhe venien ne
shfrytezim te tyre si dhe lendeve te para e
ndihmese.Prodhimin e mallrave e artikujve te gatshem a
gjysme te gatshem me natyre industriale,bujqesore e
blegtorale.
Ergys Gremi
Nga: 08/04/2009

Deri: 08/04/2012

ShefqetBucaliu

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 61.000,00

12.2 Numri i pjesëve

25,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

25,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
1

zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

AlbanDabulla

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 61.000,00

13.2 Numri i pjesëve

25,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

25,00

- 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:

VAPEKS
Para: 122.000,00

Natyre:

50,00
50,00

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

Emri Tregtar: VAAL
Telefon: 04231206

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Regjistrimi Fillestar: CN-209087-01-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
25/06/2009

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-261439-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Irfan Tomini, oficina e automjeteve, ish reparti xhenerik;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
e Kavajes,ish/kombinati i drurit Misto Mame.;
"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ergys Gremi")
Ne daten "08/04/2012
eshte larguar administratori:
("Hektor Mamli")

Nga data "08/04/2009

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
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
28/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-774566-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

Datë: 22/01/2018

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