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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) L71705010E

2. Data e Regjistrimit 05/05/2017
3. Emri i Subjektit Gallo Albania
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 04/05/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/05/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga 
Pjeter Bogdani, Pallati Meksi, Nr. Pasurie 2/22+1-B3, Zona 
kadastrale 8270 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit a) Import-Eksport, tregtim me shumice dhe pakice i veshjeve 

dhe tekstileve te ndryshme, pune profesionale etj. Si dhe 
aksesore te ndryshem. edhe me ane te tregtise elektronike: - 
Veshje pune, veshje per dukshmëri të lartë, për rezistent ndaj 
zjarrit, veshje mjekesore dhe te ndihmes se shpejte, te  
papërshkueshëm nga uji zjarri, veshje hotelesh, dhe per te 
gjitha llojet e profesioneve bashke me aksesoret perkates. 
Pajisje personale mbrojtëse dhe pajisje te sigurise të tilla si 
këpucë, doreza, kits ndihmës së parë, dushe emergjente, dhe 
sistemet mbrojetese kunder renies, sinjalistike dhe sigurise 
rrugore, industriale dhe komerciale: - Shitja dhe mirëmbajtje 
e aparatet kunder zjarrit dhe sistemeve antizjarr. Prodhimi, 
personalizimit dhe shitja relative e veshjeve dhe aksesoreve 
te punes në të gjithe zhanrin e saj. -Prodhimi dhe shitja e 
produkteve kimike dhe të artikujve për higjienës në vendin e 
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punës, për personin dhe për shtëpinë. b) Printime logosh, 
design te ndryshme te veshjeve te cdo lloji;  c ) Ndërtimi i 
punimeve civile dhe industriale, sisteme hidraulike, 
instalime, ndertim rrugesh, etj, te marre pjesë në gara publike 
dhe private, ndërtim dhe restaurim i objekteve të të gjitha 
llojeve, per vete dhe te tretë; shit-blerje, qeradhenie-
qeramarrje të tokës dhe ndërtesave te çdo lloji, ndertim 
stendash panairesh. organizim panairesh. administrimin dhe 
menaxhimin e te gjitha llojeve te pasurive të patundshme dhe 
aktivitete të tjera lidhur me ndërtimin e veprave industriale 
këtu përfshirë edlie luqinc punetore nëse kërkohet nga 
blerësi: d ) krijimin dhe menaxhimin e programeve 
kompjuterike. të menaxhimit te arkives fizike, kompjuterike 
perpunimit te te dhenave, ruajtje te arkives lizike apo ne 
burime të tjera; d) blerjen, shitjen, instalimin dhe 
mbështetjen e produkteve hardware dhe software; e )blerjen. 
shitjen dhe instalimin e pajisjeve dhe mobilje zyre, duke 
përfshirë furnizimet per vete dhe te trete:   Për të arritur 
objektin e kompanisë, Shoqeria mund të kryej të gjitha 
operacionet për pasuritë e luajtshme dhe të paluajlshme dhe 
cdo veprimtari tjeter të nevojshme ose lë dobishme, apo të 
kreditimi dhe dhënies me qira, te një pjesë të shoqërisë 
qëllimi i të cilit është e ngjashme ose i njëjte e tonazhi, si dhe 
pjese kembimi per to. A. Shërbimin e konsulences dhe 
organizimin ( drejtimin, zhvillimin, marketingun, 
shpërndarjen, dhe logjistiken) aktivitete të lidhura me 
menaxhimin, aktivitete të cilat lidhen me kérkimin shkencor, 
aktivitete të cilat lidhen me marketingun dhe penetrimin në 
treg, redaktim dhe implementim të sistemeve të cilësisë së 
sistemeve mjedisore, sigurisë, certifìkimin, etikën dhe 
përgjegjësinë sociale të shoqërisë, menaxhimin e 
stakeholders, kërkimin dhe predispozitën e linjave guide per 
sisteme të çertifìkuara të prodhimit dhe /apo të shërbimeve 
emergjente të tregut, strategji marketingu, menaxhim 
strategjik të shërbimeve, komunkim dhe organizim eventesh 
dhe kongresesh. B. Problematika të import-export, 
veprimtari të cilat lidhen me bilancin, veprimtari të cilat 
lidhen me organizimin administrative e kontabël, të 
personelit, veprimtari të cilat lidhen me përpunimin dhe 
sigurinë e të dhënave, problematika të energjisë, shërbime 
konsulence tekniko - ekonomike, studime, planifikime, 
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projektime, asistencë në blerje dhe në tendera, shërbime të 
kompjuterizuara, reklama, fushata publicitare, konsulence 
shérbime informatike dhe trajnim profesional. C. Këshillim, 
percaktim dhe menaxhim të politikave të përgjithshme të 
komunikimit në bashkèpunim me strategjitë dhe objektivat e 
shoqërisë, percaktim dhe menaxhim të marrdhënieve me 
forcat politike dhe institucionale, shtypin dhe konsumatorin 
dhe shpërndarèsit. Studim dhe percaktim të imazhit 
institucional të shoqërisë dhe të imazhit të produktit, 
projektim dhe vënie në punë dhe koordinim të fushatave 
globale të marrdhènieve publike, politike të imazhit 
promozional. 
Kledia Baçi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 24/05/2018                Deri: 24/05/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AntonioGallo
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Gallo Albania
E-Mail: antifortunisticagallo@gmail.com  
Telefon: 0682006074  
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16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-272284-05-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

24/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-795053-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 
24.05.2018 per lirimin nga deryra te administratorit z. Henrik Baçi dhe emerimin e 
administratores znj. Kedia Baçi per nje periudhe 5 vjeçare. Ndryshimin e emrit te 
shoqerise.Kontrate e dhurimit te kuotave Nr. 1652 Rep dhe 769 Kol date 22.05.2018 ku 
eshte vendosur dhurimi i 50% te kuotave te ortakut z. Saverio Brutto ne favor te z.Henrik 
Baçi.Prokure e posacme Nr. 1586 Repdhe 729 kol date 17.05.2018.
Emri i subjektit ishte            ("GALLO Antifortunictica & Abbigliamento da lavoro")          
u be            ("Gallo Albania")         
Ownership_Code ishte            ("E Huaj (100%)")          u be            ("E Përbashkët 
(shqiptare - e huaj)")         
Emri Tregtar ishte            ("GALLO Antifortunictica & Abbigliamento da lavoro ")          u 
be            ("Gallo Albania")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Henrik Baçi")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "50,00             Kontributi ne para "50.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Saverio Brutto")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Kledia Baçi")                      Nga data "24/05/2018             
Ne daten "24/05/2023
eshte larguar administratori:            ("Henrik Baçi")         

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5471D578-B5A6-4E03-A6A9-9BA25B2D75D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A5E03D5-4B11-45A2-AD8F-A489288AEEF1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=452042E0-A78E-460A-A7C5-2FE1968C26CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D917114-589C-41BA-B133-619C12C3D978
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA44FE0A-36E3-4B5B-BB4D-E6356BA237CB
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paguar)

25/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-140586-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 13.03.2019, ku eshte vendosur: 1- 
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise.  2- Hapje adrese dytesore. 
E-Mail ishte            ("")          u be            ("antifortunisticagallo@gmail.com")         
Objekti ishte            ("a) Import-Eksport, tregtim me shumice dhe pakice i veshjeve dhe 
tekstileve te ndryshme, pune profesionale etj. Si dhe aksesore te ndryshem. edhe me ane te 
tregtise elektronike: - Veshje pune, veshje per dukshmëri të lartë, për rezistent ndaj zjarrit, 
veshje mjekesore dhe te ndihmes se shpejte, te  papërshkueshëm nga uji zjarri, veshje 
hotelesh, dhe per te gjitha llojet e profesioneve bashke me aksesoret perkates. Pajisje 
personale mbrojtëse dhe pajisje te sigurise të tilla si këpucë, doreza, kits ndihmës së parë, 
dushe emergjente, dhe sistemet mbrojetese kunder renies, sinjalistike dhe sigurise rrugore, 
industriale dhe komerciale: - Shitja dhe mirëmbajtje e aparatet kunder zjarrit dhe 
sistemeve antizjarr. Prodhimi, personalizimit dhe shitja relative e veshjeve dhe aksesoreve 
te punes në të gjithe zhanrin e saj. -Prodhimi dhe shitja e produkteve kimike dhe të 
artikujve për higjienës në vendin e punës, për personin dhe për shtëpinë. b) Printime 
logosh, design te ndryshme te veshjeve te cdo lloji;  c ) Ndërtimi i punimeve civile dhe 
industriale, sisteme hidraulike, instalime, ndertim rrugesh, etj, te marre pjesë në gara 
publike dhe private, ndërtim dhe restaurim i objekteve të të gjitha llojeve, per vete dhe te 
tretë; shit-blerje, qeradhenie-qeramarrje të tokës dhe ndërtesave te çdo lloji, ndertim 
stendash panairesh. organizim panairesh. administrimin dhe menaxhimin e te gjitha 
llojeve te pasurive të patundshme dhe aktivitete të tjera lidhur me ndërtimin e veprave 
industriale këtu përfshirë edlie luqinc punetore nëse kërkohet nga blerësi: d ) krijimin dhe 
menaxhimin e programeve kompjuterike. të menaxhimit te arkives fizike, kompjuterike 
perpunimit te te dhenave, ruajtje te arkives lizike apo ne burime të tjera; d) blerjen, 
shitjen, instalimin dhe mbështetjen e produkteve hardware dhe software; e )blerjen. shitjen 
dhe instalimin e pajisjeve dhe mobilje zyre, duke përfshirë furnizimet per vete dhe te trete:   
Për të arritur objektin e kompanisë, Shoqeria mund të kryej të gjitha operacionet për 
pasuritë e luajtshme dhe të paluajlshme dhe cdo veprimtari tjeter të nevojshme ose lë 
dobishme, apo të kreditimi dhe dhënies me qira, te një pjesë të shoqërisë qëllimi i të cilit 
është e ngjashme ose i njëjte e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to. ")          u be            
("a) Import-Eksport, tregtim me shumice dhe pakice i veshjeve dhe tekstileve te 
ndryshme, pune profesionale etj. Si dhe aksesore te ndryshem. edhe me ane te tregtise 
elektronike: - Veshje pune, veshje per dukshmëri të lartë, për rezistent ndaj zjarrit, 
veshje mjekesore dhe te ndihmes se shpejte, te  papërshkueshëm nga uji zjarri, veshje 
hotelesh, dhe per te gjitha llojet e profesioneve bashke me aksesoret perkates. Pajisje 
personale mbrojtëse dhe pajisje te sigurise të tilla si këpucë, doreza, kits ndihmës së 
parë, dushe emergjente, dhe sistemet mbrojetese kunder renies, sinjalistike dhe 
sigurise rrugore, industriale dhe komerciale: - Shitja dhe mirëmbajtje e aparatet 
kunder zjarrit dhe sistemeve antizjarr. Prodhimi, personalizimit dhe shitja relative e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA44FE0A-36E3-4B5B-BB4D-E6356BA237CB
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veshjeve dhe aksesoreve te punes në të gjithe zhanrin e saj. -Prodhimi dhe shitja e 
produkteve kimike dhe të artikujve për higjienës në vendin e punës, për personin dhe 
për shtëpinë. b) Printime logosh, design te ndryshme te veshjeve te cdo lloji;  c ) 
Ndërtimi i punimeve civile dhe industriale, sisteme hidraulike, instalime, ndertim 
rrugesh, etj, te marre pjesë në gara publike dhe private, ndërtim dhe restaurim i 
objekteve të të gjitha llojeve, per vete dhe te tretë; shit-blerje, qeradhenie-qeramarrje 
të tokës dhe ndërtesave te çdo lloji, ndertim stendash panairesh. organizim panairesh. 
administrimin dhe menaxhimin e te gjitha llojeve te pasurive të patundshme dhe 
aktivitete të tjera lidhur me ndërtimin e veprave industriale këtu përfshirë edlie 
luqinc punetore nëse kërkohet nga blerësi: d ) krijimin dhe menaxhimin e 
programeve kompjuterike. të menaxhimit te arkives fizike, kompjuterike perpunimit 
te te dhenave, ruajtje te arkives lizike apo ne burime të tjera; d) blerjen, shitjen, 
instalimin dhe mbështetjen e produkteve hardware dhe software; e )blerjen. shitjen 
dhe instalimin e pajisjeve dhe mobilje zyre, duke përfshirë furnizimet per vete dhe te 
trete:   Për të arritur objektin e kompanisë, Shoqeria mund të kryej të gjitha 
operacionet për pasuritë e luajtshme dhe të paluajlshme dhe cdo veprimtari tjeter të 
nevojshme ose lë dobishme, apo të kreditimi dhe dhënies me qira, te një pjesë të 
shoqërisë qëllimi i të cilit është e ngjashme ose i njëjte e tonazhi, si dhe pjese kembimi 
per to. A. Shërbimin e konsulences dhe organizimin ( drejtimin, zhvillimin, 
marketingun, shpërndarjen, dhe logjistiken) aktivitete të lidhura me menaxhimin, 
aktivitete të cilat lidhen me kérkimin shkencor, aktivitete të cilat lidhen me 
marketingun dhe penetrimin në treg, redaktim dhe implementim të sistemeve të 
cilësisë së sistemeve mjedisore, sigurisë, certifìkimin, etikën dhe përgjegjësinë sociale 
të shoqërisë, menaxhimin e stakeholders, kërkimin dhe predispozitën e linjave guide 
per sisteme të çertifìkuara të prodhimit dhe /apo të shërbimeve emergjente të tregut, 
strategji marketingu, menaxhim strategjik të shërbimeve, komunkim dhe organizim 
eventesh dhe kongresesh. B. Problematika të import-export, veprimtari të cilat lidhen 
me bilancin, veprimtari të cilat lidhen me organizimin administrative e kontabël, të 
personelit, veprimtari të cilat lidhen me përpunimin dhe sigurinë e të dhënave, 
problematika të energjisë, shërbime konsulence tekniko - ekonomike, studime, 
planifikime, projektime, asistencë në blerje dhe në tendera, shërbime të 
kompjuterizuara, reklama, fushata publicitare, konsulence shérbime informatike dhe 
trajnim profesional. C. Këshillim, percaktim dhe menaxhim të politikave të 
përgjithshme të komunikimit në bashkèpunim me strategjitë dhe objektivat e 
shoqërisë, percaktim dhe menaxhim të marrdhënieve me forcat politike dhe 
institucionale, shtypin dhe konsumatorin dhe shpërndarèsit. Studim dhe percaktim të 
imazhit institucional të shoqërisë dhe të imazhit të produktit, projektim dhe vënie në 
punë dhe koordinim të fushatave globale të marrdhènieve publike, politike të imazhit 
promozional. ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
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eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rr.Ymer Kurti, Qendra Tregtare Olimpia, Kati i dytë.;         "

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-258011-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2018.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar Gallo Albania2.xlsx
doc07538820190712113509.pdf
Pasqyra Financiare 2018 .pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

23/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-548420-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2019

Lista e Dokumenteve:
shenime PF 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (2).xlsx
vendimi i asamblese miratim bilanci  2019.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (2).xlsx

30/09/2020 Numri i ceshtjes: CN-596707-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 29.09.2020 per mbylljen e nje 
adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rr.Ymer Kurti, Qendra Tregtare Olimpia, Kati i dytë.;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21A18EF6-A9F7-46AB-96BD-1811DD947CEB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21A18EF6-A9F7-46AB-96BD-1811DD947CEB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A197447A-BE0F-459C-AC39-F612D7E00514
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=595458FC-F38D-4A83-929A-0BC3AE430129
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2ECA82A0-2470-44B2-BEEB-54ED7558E93C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=012E8B23-7139-46CB-A637-B64328D073B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A5A39D8-33DF-48B7-908F-1BDA0AE86445
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40BCFA8F-6006-4C0D-A91B-C8C7735FFB91
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=708D1911-7B99-4D8F-AA59-A9BA9BA26F3A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D4AADA7-C43C-4FB8-A96D-333FB25AA13C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4CF93420-6D3E-417E-BD63-F9C02397B6FC
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 23/01/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26A28F73-2FA3-46CC-B3DB-100B6ED59104
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26A28F73-2FA3-46CC-B3DB-100B6ED59104
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B6E4571-597B-49AE-BAB8-112C8A67E72C

