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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) M02115001K

2. Data e Regjistrimit 15/09/2020
3. Emri i Subjektit HARTEK
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 08/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 08/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Blloku magazinave te tregtise ne 
rrugen Zenel Bastari hyrja n 1, nr. pasurie 5/197-N8, zona 
kadastrale 8340 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhimin e pjeseve te siperme te kepuceve, kepuceve dhe 

artikujve te veshjeve te çfaredo lloji, per llogari te vete 
dhe/ose per llogari te te treteve, prodhim fason me 
destinacion kryesor vendet e huaja dhe/ose tregun e 
brendshem, si dhe tregti artikuj te ndryshem brenda 
vendit,shitje blerje. Aktivitete qe do te kryhen ne perputhje 
me dispozitat legjislative ne fuqi. Blerjen e lendes se pare 
dhe aksesorve qe kane te bejne me prodhimin e pjeseve te 
kepuceve te çfaredo lloji, te kepuceve te perfunduara dhe 
aksesore per manifakturen e artikujve te veshjes te çfaredo 
lloji. Shitjen brenda vendit ashtu dhe jashte vendit te 
kepuceve, artikujve te veshjes te çfaredo lloji.
Deni Ndreu10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/09/2020                Deri: 08/09/2025
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DeniNdreu
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- 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: HARTEK
E-Mail: denindreu1@gmail.com  
Telefon: 0697280000  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-585410-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 16/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=81C117EA-2EBF-4ABA-9D4B-3C914FA9A792
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD966F41-F9FD-4D74-8BDE-5957FB55A2CD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87531C41-FA1B-4873-BD74-A04645CC46CD

