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

L41810021V
10/06/2014

3. Emri i Subjektit

CELERE

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

09/06/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 09/06/2014
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga
Donika Kastrioti, Vila 9/1, Kati 1, mbrapa Kullave Binjake
100,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

1,00
Sherbim postar dhe sherbime spedicionere; te ofroje çdo dhe
te gjitha sherbimet ne lidhje me kryerjen e operacionit te
trasportit shpejte te dokumentave, parave, kolive dhe pakove
Brenda Shqiperise dhe jashte saje, me cdo lloj mjeti toksor
detar dhe ajror dhe kryerjen e sherbimeve te peraferta. Te
ofroje veprimtari transporti te cdo lloj natyre dhe me cfardo
lloj mjeti trasporti. Te Krijoje agjensi automjetesh dhe i
shoqerive te trasportit si dhe dhenje e marrja me qera dhe
shfrytezimi i automjeteve, kryerje e furnizimeve,
zhdoganime mallrash. aktivitete te tjera te lidhura ose te
ngjashme me ato te rreshtuara me siper dhe çdo aktivitet
tjeter i konsideruar i nevojshem dhe i vlefshem per
realizimin e qellimit te Shoqerise. Shoqeria mund ti kryej
aktivitet e mesiperme per llogari te vet ose te personave te
trete; te tregtoje te gjitha llojet e pajisjeve, pjeseve te
kembimit si dhe te çdo tjeter mjeti i nevojshem per ushtrimin
e sherbimeve te mesiperme; te pervetesoje dhe te shese
pjesemarrje ose interesa te tjera ne korporata, shoqeri
tregtare dhe ndermarrje, te bashkepunoje me to dhe te
drejtoje keto korporata, shoqeri tregtare ose ndermarrje; te
jape dhe te marre hua parash, ne veçanti por pa u kufizuar ne
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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

– hua kundrejt korporatave dhe shoqerive tregtare te cilat
jane filiale dhe/ose te lidhura me Shoqerine ose ne te cilat
Shoqeria ka ndonje interes, si edhe te terheqe ose te
mundesoje terheqjen e huave te parave; te marre pjese ne
aktivitete industriale, financiare dhe tregtare; te kryej çdo
aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e
qellimeve te saj dhe jane ne favor te qellimeve si me siper
ose per secilen prej tyre. Shoqeria mund te marre pjese ne
menyre te drejtperdrejte ose terthorte ne çdo shoqeri qe ka te
objekt te ngjashem apo qe lidhet me objektin e Shoqerise.
Per kete qellim, shoqeria mund te bashkepunoje me, ose ne
çdo menyre tjeter, te drejtperdrejte ose terthorte, ta marre
pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekt te ngjashem ose qe
kane lidhje me objektin e shoqerise ose ndihmes per
realizimin e objektit te shoqerise. Shoqeria per te garantuar
detyrimet e veta dhe ato te paleve te treta mund te vendose
garanci, si peng ose barre hipotekore, perfshire aktivitetin e
saj. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet
ekonomik, financiar, veprime me pasurine e luajtshme dhe te
paluajtshme, pjeserisht ose plotesisht, çdo tregti ose aktivitet
tregtar dhe te zhvilloje çdo tregti ose aktivitet tjeter
fitimprurese i cili mund te jete mund te jete fitimprures ne
lidhje me aktivitetet tregtare te shoqerise. Shoqeria mund te
angazhohet gjithashtu ne çfaredo lloj aktiviteti tjeter qe nuk
ndalohet me ligj.
Alfred Nazaj
Nga: 09/06/2014

Deri: 09/06/2019

AlbanDabulla

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- 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: CELERE
Telefon: 0689089565 0689089565

15. Statusi:

Aktiv
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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)
Regjistrimi Fillestar: CN-503440-06-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
24/03/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-956803-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit NVE.
Telefon ishte
("")
u be
("0689089565")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

27/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-375719-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 26.10.2015 ku
eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
LINZE;
Komuna Qesarak, Rruga Nacionale Dajt, Pallati ACI-B, Kati 5, Hyrja B27;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.2, Rruga Xhorxhi Martini, Sheshi Avni Rustemi, pallati nr.2, kati i pare;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

12/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-278763-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 01.05.2017 ku
eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Niesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Diga e Liqenit, Zona Kadastrale 8270, Nr. Pasurie
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8/193, Kati i 2 me sip. 105 (Njeqind e pese) m2;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
LINZE;
Qesarak, Rruga Nacionale Dajt, Pallati ACI-B, Kati 5, Hyrja B27;
"

Komuna

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-544939-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 07.11.2017 per ndryshim adrese
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Donika Kastrioti, Vila 9/1, Kati 1, mbrapa Kullave
Binjake;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Niesia
Bashkiake Nr.5, Rruga "Diga e Liqenit, Zona Kadastrale 8270, Nr. Pasurie 8/193, Kati i 2
me sip. 105 (Njeqind e pese) m2;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-558575-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i akteve per transferim te kuotave Marreveshje shitblerje date 06.11.2017 dhe vendim i miratimit te transferimit date 06.11.2017
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Alban Dabulla")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100,00
eshte larguar ortaku:
("Alfred Nazaj")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
4

Datë: 22/01/2018

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