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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) M02116035A

2. Data e Regjistrimit 16/09/2020
3. Emri i Subjektit PRINCIPESCA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 2, Rr. 
Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr. 30-
Tirane. 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Perpunimi; transformimi; marinimi; paketimi; shitja me 

shumice dhe pakice; import dhe eksport, ne tregjet 
kombetare dhe te huaja, per vete dhe per llogari te paleve te 
treta, te produkteve te peshkut dhe cefalopodeve (p.sh 
oktapod, kallamar, sepje, etj) dhe produkteve ushqimore ne 
pergjithesi te tilla si: peshk i fresket, i gjalle, i ngrire, i 
frigoriferuar, i kriposur, i marinuar, i tymosur, i thare dhe i 
konservuar; te te gjitha prodhimeve te detit ne pergjithesi, te 
fresketa dhe te konservuara, duke perfshire molusqet (si p.sh 
midhjet) dhe krustacet (gaforre, karkaleca, aragosta, etj); te 
mishit te deles, vicit, derrit, shpezeve, gjah, i fresket, i ngrire 
dhe i frigoriferuar; te djathrave dhe sallameve; te vajrave, 
uthulles, kripes dhe produkteve kimike per konservimin e 
produkteve ushqimore ne pergjithesi; te frutave te fresketa, te 
thata, te ngrira dhe te frigoriferuara; te perimeve te fresketa, 
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natyrore, te kriposura, te ngrira, te frigoriferuara; te artikujve 
per peshkim ne det te thelle te tilla si rrjeta, fije najloni, 
mbajtese fijesh najloni, plumbce per karrema, etj; te 
motoreve per mjete detare ne pergjithesi si dhe te anijeve per 
lundrim turistik dhe te anijeve te peshkimit, pjese kembimi 
dhe aksesor per motoret e mjeteve detare dhe pajisjeve 
teknike lidhur me to; pajisje dhe makineri per perpunimin e 
produkteve ushqimore si dhe te produkteve te pershkimit ne 
pergjithesi; cdo produkt tjeter i ngjashem, aksesor dhe 
plotesues i produkteve te siperpermendura. Objekti i 
shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se 
Pergjithshme. 
Cristiano Agostino Pianta10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/09/2020                Deri: 15/09/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret e shoqerise kane te drejte te ushtrojne 
kompetencat e tyre veç e veç ose bashkerisht.
ANTONIO DINON12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 15/09/2020                Deri: 15/09/2025
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret e shoqerise kane te drejte te ushtrojne 
kompetencat e tyre veç e veç ose bashkerisht.

14. Ortakët Cristiano AgostinoPianta
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët ANTONIODINON

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 9.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 90,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: cristiano.a.piato@gmail.com  
Telefon: +393342292714  

18. Statusi: Aktiv
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)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-588818-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 17/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=464F3E35-6CAC-4C6D-84A0-6FC7153E1BE7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=165D2622-A620-4EB3-A135-A41DA8915072
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF0F36C8-DD25-4709-8EDA-ECC351165701

