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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) M02118039S

2. Data e Regjistrimit 18/09/2020
3. Emri i Subjektit Lami & M.N.H
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 10/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, Hyrja 
Lindore, Nr. 3 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Kryerja e sherbimeve te konsulences dhe perfaqesimit ne 

fushen ligjore dhe financiare.b)Krijimi, strukturimi dhe 
drejtimi i shoqerive me kapital vendas ose te 
huaj.c)Perfaqesim fiskal per shoqeri dhe individe te huaja 
dhe cdo veprim ne lidhje me to, si dhe cdo aktivitet 
ekonomik, juridik qe do te konsiderohet i nevojshem dhe i 
dobishem ne menyre qe te permbushet qellimi i 
veprimtarise.d)Te kryeje aktivitete publikimi dhe 
reklamimi.e) Aktivitet ndermjetesimi, konsulence dhe 
vleresimi per shitblerje apo qira te pasurive te luajteshme dhe 
te paluajtshme.(f)Aktivitet ndermjetesimi, konsulence dhe 
vleresimi lidhur me asete te individeve e shoqerive tregtare 
vendas dhe te huaj.g)Menaxhim dhe perfaqesim te 
ndermarrjeve tregtare brenda dhe jashte vendit.h)Organizim 
trajnimesh, seminare dhe konferenca brenda dhe jasht 
vendit.i)Ndermjetesim, menaxhim,perfaqesim te kontratave 



2

leasing, franchising, persa lejohen nga ligji.j) Aktivitet 
ndermjetesimi per thithjen e studenteve te huaj dhe pranimin 
e tyre ne institucionet arsimore Publike dhe Private 
Shqiptare.2. Shoqeria mund te ndryshoje dhe te shtoje ne 
cdo kohe objektin e veprimtarise se saj sipas rregullave te 
parashikuara ne statutin e saj dhe ne legjislacionin tregtar.  
Erjola Lami10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/09/2020                Deri: 10/09/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErjolaLami
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 51.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 51,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 49.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 49,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: erjoladani@hotmail.fr  
Telefon: 0686419341  

16. 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)

Regjistrimi Fillestar: CN-590355-09-20

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8AC24D34-62EC-4EA7-81AA-2D6E0BB1028C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1486AED-2096-4C9A-A827-82B51479306D
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 21/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


