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

M02215020T
15/10/2020

3. Emri i Subjektit

VIVA O

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/10/2020

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/10/2020
Tirane Tirane TIRANE Rruga URANI PANO NR 6. Pallati
Tirana Old Center
100.000,00

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

1,00
Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave
te udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe akomodimin e
programeve turistike e sherbime ne to. Shitje te biletave
ajrore dhe detare pervete dhe per llogari te te treteve, si
nepermjet sporteleve dhe nepermjet internetit. Aktivitete
shkollimi dhe trajnimi si per nevojat e veta dhe te te treteve
ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime taksi, sherbime
transporti mallrash, transport pasagjeresh me minibuz dhe
autobuz, organizime eventesh, marketing dhe promocion per
vete dhe per trete. Tregtim me shumice dhe pakice te
artikujve te ndryshem bujqesore dhe industrial,,materjale
ndertimi,materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje
elektronike, vajra lubrifikues, servis automjetesh.Tregtim
import eksport me shumice dhe pakice i materialeve dhe
pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje
dhe sisteme te impanteve te ngrohjes dhe ftohjes,
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

kondicionere dhe impiante te cfaredolloji.Tregtim i te gjitha
llojeve te mallrave ,mallrave,makinereve, pajisjeve,
impianteve te ndryshme me natyre publike, kultutrore,
sportive, bujqesore, industrial tregtare, automjeteve me goma
dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve
elektronike, kompjutera, kancelari, aksesore te ndryshem,
tregtimi i materialeve elektrike, elektromotorr dhe
transformatora dhe riparim i elektromotorrave dhe
transformatorave. Projektim dhe instalim i pajisjeve
industriale, elektroshtepiake, elektrike, sisteme te ngrohjes
dhe ftohjes, kondicionere, mirembajtje dhe servis per
materiale dhe pajisje elektrike jndustriale. Punime Lyerje,
Suvatime, Gips.Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve
djegese,dru zjarri dhe solar.Sherbime ne fushen e
teknologjise se informacionit dhe komunikimit, mirembajtje
e pajisjeve elektronike dhe kompjuterike, blerje shitje e
pajisjeve elektronike e kompjuterike. Kryerje e te gjitha
veprmtarive te tjera te fushes se teknologjise, elektronikes
dhe informatikes. Sherbime ne fushen e pastrimit si dhe
tregtim te produkteve te pastrimit. Kancelari.
Ermal Osmënaj
Nga: 08/10/2020

Deri: 08/10/2025

ErmalOsmënaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
15. Statusi:

Emri Tregtar: VIVA O
E-Mail: ermalose@gmail.com
Telefon: 0692096023
Aktiv
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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-602932-10-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 16/10/2020

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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