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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) L62310016U

2. Data e Regjistrimit 10/11/2016
3. Emri i Subjektit Maxi Hippo
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 04/11/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/11/201604/11/2036

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Nr. 9, Rruga Artan Lenja, 
Kompleksi Rezidencial Magnet, Pallati Cassiopeia. 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Aktivitet ne fushen e tregtise: Import - Eksport si dhe tregti 

me shumice e pakice te artikujve te ndryshem te lejuar nga 
ligji, mallrave ushqimore dhe industriale, te materialeve te 
ndertimit, hidrosanitare, hidraulike, makinave dhe 
automjeteve te tonazheve te ndryshme, pllakave te te gjitha 
llojeve, plastikes, gomes, lendeve drusore dhe mobiljeve, 
linjave te prodhimit dhe perpunimit, makinerive te llojeve 
dhe tonazheve e ndryshme, por pa u kufizuar vetem ne keto, 
pervec mallrave tregtimi i te cilave kerkon license te vecante 
si dhe importimin e lendeve te pare per prodhim. Aktivitet ne 
fushen e marketingut: Funksione te agjentit te shitjes per 
shoqeri vendase dhe te huaje, duke hapur dege apo zyra ne 
vende te huaja per arritjen e objektivave te shoqerise, duke 
kryer te gjitha veprimet qe lidhen me kete veprimtari. 
Aktivitet ne fushen e sherbimeve: Hapje agjensish - turistike, 
spedicioni, detare, transporti, shitje per shoqeri vendase dhe 
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te huaja etj. Hapja e Bar- Restoranteve, Picerive e aktivitet 
ne fushen e Hoteleri -Turizem. Transport per vete dhe te 
trete, nacional e internacional. Distributor ne tregun vendas 
dhe te huaj. Për të realizuar objektin e aktivitetit të saj, 
Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe      jashtë, dhe të 
kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshem, të lidhur, 
instrumental, të perafert, elementar, ose sidoqofte te 
dobishem, per shembull: Të ofrojë garanci reale dhe/ose 
personale si për detyrime të vetat, ashtu edhe për të tretët. Të 
marrë përsipër, të lejojë dhe/ose të heqë dorë nga pjesemarrje 
direket ose indirekte në shoqëri të tjera dhe ndërmarrje, si 
Shqiptare ashtu edhe të huaja, që kryejnë veprimtarinë e tyre 
ana tyre, me qëllim që të lehtësojnë realizimin e objektit 
social; Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe 
eksport te mirash, sherbimesh dhe produktesh.  
Meland Qirko10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 04/11/2016                Deri: 04/11/2021
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

HIPPO
               Para: 100,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Maxi Hippo
E-Mail: a.deda@hippo.al  
Telefon: 0692080708  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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-023992-11-16

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A92E33EA-CDBB-4E56-A983-06917E59AD14
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BB379A2B-102F-4E82-B1A9-3C72F1C336CD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=918B01C5-F612-437C-A883-B41CE933D1C8
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

31/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-894091-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

29/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-288148-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.  

Lista e Dokumenteve:
MAXI HIPPO SHPK Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
shenimet shpjeguese 2018 maxi hippo.pdf
MAXI HIPPO SHPK P.P (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
vendim asambleje maxi hippo 2018_1.pdf

15/11/2019 Numri i ceshtjes: CN-373174-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 17.09.2019, ku eshte vendosur, 
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("a.deda@hippo.al")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Nr. 9, Rruga Artan Lenja, Kompleksi Rezidencial Magnet, Pallati Cassiopeia.;         
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Kashar;         KASHAR;         
Lagjja Yzberisht, Rruga Tre Deshmoret, Pallati Jera Construction 5, Kati 0;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEAA24E4-6802-47E9-81A1-6A4B928C9E95
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C5040072-B3B2-40CA-AB1D-81712CD3F8AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2E641F5D-6A32-4A44-9162-2E8AF1199441
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C74ECDFF-1F7D-4B8F-80A0-662E129B892C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=99D57826-9CE7-404D-B5F2-8621AFCD01AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DDE28F95-3A8F-4596-A891-9CD34EA84840
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF48B50F-EF9F-444A-8140-07AE7E5C01F0
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit

Datë: 21/11/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F6946DDB-2481-4047-BB42-A17DC5C3D298
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F6946DDB-2481-4047-BB42-A17DC5C3D298
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17BB0138-B58C-4161-A8AE-B5E7D3711305

