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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) L81315036N

2. Data e Regjistrimit 15/01/2018
3. Emri i Subjektit TECHNOMATIC
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/01/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/01/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Asim Vokshi, Ndertesa Nr. 
75, Hyrja. 9, Apartamenti. 6 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të 

gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 
mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në 
veçanti:  shoqëria ka për objekt: përfaqësimet tregtare 
dhe/ose industriale, kërkimet e tregjeve, komisione të 
ndryshme tregtare dhe/ose industriale, etj.  Shoqëria mund te 
hape agjenci dhe përfaqësi me apo pa depozite.  Shoqëria ne 
mënyrë jo kryesore por okazionale, për te arritur objektivin e 
saj, mund te kryeje çdo operacion industrial, tregtar dhe 
financiar, me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, duke 
përfshirë dhe kërkesën për kredi dhe financim me ane te 
dhënies se garancive reale te nevojshme; gjithashtu duke 
dhënë dorëzani, kambiale, peng dhe garanci te ndryshme 
edhe ne favor te personave te trete.  Shoqëria merr përsipër 
për qëllim investimenti të vazhdueshëm pjesëmarrjen ne 
mënyrë direkte dhe indirekte ne shoqëri te tjera. Shoqëria 
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mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjetër plotësues e 
ndihmës që rezulton i dobishme dhe/ose i nevojshëm për 
përmbushjen e objektit kryesor, duke përfshirë prodhimin 
dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e shërbimeve të 
tjera.  Me qellim realizimin e objektit te saj, me vendim te 
organit vendimmarrës, Shoqëria mund të zotërojë në mënyrë 
direkte apo indirekte, aksione apo pjesëmarrje në shoqëri të 
tjera shqiptare dhe/ose te huaja.  Shoqëria, me vendim te 
organit vendimmarrës, me qëllim realizimin e objektit te saj, 
mund te marrë pjese ne çfarëdo lloj marrëveshje tregtare 
dhe/ose joint venture me shoqëri te tjera e sipërmarrje, si 
edhe të kryejë çdo akt tjetër të nevojshëm. Shoqëria mund te 
lidhë kontrata qiraje, shitblerje, marrëveshje për vendosje 
hipoteke mbi pasuri te paluajtshme, marrëveshje huadhënie 
apo financimi, marrëveshje për ofrimin e shërbimeve dhe 
çdo marrëveshje tjetër që konsideron të nevojshme për 
përmbushjen e objektit te saj. 
Bardhyl Çano10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 09/01/2018                Deri: 09/01/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët BardhylÇano
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 30,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët EndriHuqi

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 30,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët RaffaeleColombrino
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14.1 Vlera e kapitalit                Para: 40,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 40,00

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

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: TECHNOMATIC
Telefon: 0682071589  

17. Statusi: Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-620965-01-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

20/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-109472-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë, datë 
20.02.2019, ku është kërkuar: Pezullimi i aktivitetit të Shoqërisë nga data 20.02.2019 – Pa 
afat.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

Datë: 18/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=330E4BDE-92A2-4DBA-914B-992F2C8C62C8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=813F7550-4D72-4E19-8225-BE7E8BB1A91D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BBF5C6AC-58DE-44A6-9E8E-DFD281A244DB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C9B7B3AD-CF17-4169-A74B-79F0A41CE044
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=89371F49-0A58-4A94-95DB-FDE3ED288CE4
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