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

L71605063O
05/04/2017

3. Emri i Subjektit

ALBANIA 2017

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

22/03/2017

6. Kohëzgjatja

Nga: 22/03/201722/03/2042
Tirane Tirane TIRANE Rruga Aleksander Moisiu, Ish
Kinostudio
100.000,00

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

10. Administratori/ët

1,00
Ndertim dhe Projektim. Importi- eksporti, shitja me shumice
e pakice e produkteve tekstile, veshjeve te te gjitha llojeve,
shitja me shumice e pakice e mallrave industriale e
ushqimore. Tregtimi i artikujve te ndryshem, importieksporti shitja me shumice e pakice e pajisjeve
elektrike,elektronike, lende te pare per industrine, materiale
ndertimi e hidrosanitare, pajisje zyrash, kancelari, pjese
kembimi auto e makineri te çdo lloji, pajisje teknologjike etj.
Shitja, blerja dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.
Transporti i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte
vendit, menaxhimi i qendrave tregtare, bareve, restorante,
ofrimi i sherbimit te konsulences ne fushen e biznesit,
menaxhimit, taksave etj. Punirne per ndertimin e serave dhe
objekteve ne sherbim te aktiviteteve bujqesore per prodhimin
dhe ruajtjen e produteve te ndryshme bujqesore, si dhe
kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Si dhe çdo
veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e
nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te
shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptare ne
fuqi.
Aleksandër Frangaj
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10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Nga: 22/03/2017

Deri: 22/03/2022

AleksandërFrangaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

1,00

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: ALBANIA 2017
Telefon: 042347821

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-219270-03-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 06/01/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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