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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) M13728201Q

2. Data e Regjistrimit 28/01/2021
3. Emri i Subjektit ES GROUP
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 13/01/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 13/01/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres  Nikel NIKEL Zona kadastrale nr 2795, nr pasurie 
180/54 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Importi dhe eksporti, si dhe tregtimi me pakice dhe shumice i 

gomave te te gjitha llojeve, disqeve dhe pjeseve te kembimit 
te automjeteve te te gjitha llojeve dhe sherbimet mbeshtetese 
qe lidhen me to, sherbime te riparimit dhe mirembajtjes se 
automjeteve te te gjitha llojeve, lavazh per automjete, bar-
kafe. Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tjeter qe 
eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe siguron 
fitime dhe te ardhura te ligjjshme brenda kufijve te 
parashikuar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi, mund te kryeje 
cdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar qe lidhet 
drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin 
gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te 
tjera brenda dhe jashte vendit.
Erisa Seferi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 17/03/2021                Deri: 17/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DenisSaku
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                Natyre: 
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12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ES GROUP
E-Mail: denis.saku86@gmail.com  
Telefon: 0692540309  

15. Statusi: Aktiv
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-652091-01-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

22/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-675554-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date  17.03.2021 per ndryshim  
administratori. Largimi i Erisa Seferi dhe emerimi i Denis Saku  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Erisa Seferi")                      Nga data "17/03/2021             
Ne daten "17/03/2026
eshte larguar administratori:            ("Denis Saku")         

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

Datë: 14/09/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0177E3B9-90B4-4668-A255-0592949899D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF072F5B-77C9-4AE0-9E4A-4500C81D29A6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1764F192-6147-4189-8DA3-AC0A6FA77136
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=073D2C5E-7722-47C6-84FC-03D77AE57BA9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=71E00ABC-8042-4DA1-A98C-112E0C42EE79
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=71E00ABC-8042-4DA1-A98C-112E0C42EE79
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F635CCE8-89E7-491F-8BEA-22013E0B922B
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