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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L72217001G

2. Data e Regjistrimit 17/10/2017
3. Emri i Subjektit PBC SH.P.K.
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 06/10/2017            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Publikimi i softuereve te tjere. Tregtia me shumice e 
pajisjeve elektronike dhe te telekomunikimit, si dhe pjeseve 
te tyre.Tregtia me shumice e kompjutereve, e pajisjeve 
periferike te kompjutereve dhe softuereve.Tregtia me pakice 
e kompjutereve, njesive periferike dhe softuereve, ne dyqane 
te specializuara. Tregtia me pakice e pajisjeve te 
telekomunikimit ne dyqane te specializuara. Tregtia me 
shumice e makinerive dhe pajisjeve te tjera te zyrave.Tregtia 
me shumice e makinerive dhe pajisjeve.Tregtia me pakice e 
pajisjeve elekroshtepiake ne dyqane te specializuara. Tregti 
tjeter me pakice ne dyqane jo te specializuara. Aktivitete te 
telekomunikimit pa tela (wireless). Aktivitetet e tjera te 
telekomunikimit. Aktivitetet e programimit kompjuterik. 
Aktivitetet e keshillimeve kompjuterike.Aktivitete te 
menaxhimit te instalimeve kompjuterike. Teknologjia tjeter 
informative dhe aktivitetet sherbyese kompjuterike. 
Perpunimi i te dhenave, hostimi i informacionit dhe 
aktivitetet e lidhura me to, Web portalet. Aktivitetet e 
telekomunikimit kabllor. Marrja dhe dhenia me qira (lizingu) 
e makinerise dhe pajisjeve te zyrave (perfshire kompjuteret). 
Aktivitetet e kombinuara sherbyese te administrimit te 
zyrave. Fotokopjimi, pergatitja e dokumenteve dhe 
aktivitetet e tjera te specializuara mbeshtetese per zyrat. 
Aktivitetet e tjera sherbyese ne mbeshtetje te bizneseve p.kt. 
Riparimi i pajisjeve te komunikimit. Riparimi i 
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kompjutereve dhe pajisjeve periferike. Aktivitetet e tjera 
p.kt. Riparimi i pajisjeve elektronike te konsumit.  Marrja 
dhe dhenia me qira (lizingu) e makinerise, pajisjeve dhe 
artikujve te tjere te luajtshem p.kt. Riparimi i pajisjeve 
elektronike dhe optike. Sherbimet e tjera te informacionit 
p.kt. Aktivitetet e inxhinierisé dhe keshillimit teknik. 
Sherbimet e sigurise me ndihmen e sistemeve te sigurise. 
Prodhimi i kompjutereve dhe pajisjeve periferike. Tregtia me 
shumice jo e specializuar. Riparimi i pajisjeve elektrike. 
Tregtia me pakice me porosi nga shtepia nepermjet postes 
ose internetit. Aktivitetet e keshillimit per biznes dhe 
keshillat e tjera per manaxhim.  Kerkime dhe zhvillime te 
tjera eksperimentale ne shkencat natyrore dhe inxhinieri. 
Instalime elektrike.  Kerkimi dhe zhvillimi eksperimental ne 
shkencat shoqerore dhe humane, Arsimi tjeter p.kt. Riparimi 
i artikujve personal dhe shtepiake p.kt. Tregtia me pakice e 
mallrave tè tjera te reja, ne dyqane tè specializuara. Tregtia 
me pakice e pajisjeve audio dhe video ne dyqane te 
specalizuara  

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Rr."Brigada e VIII", Pallati 
Technoproject, Shkalla e Parë, Kati i tetë, Ap.32 

BASHKIM SELMANI8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  06/10/2017            Deri:  

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: PBC SH.P.K.

Telefon: 0037744111188  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë "PBC" SH.P.K.
15. Forma ligjore shpk
16. Kapitali 1.958.764,00
17. Data e themelimit 05/02/2015
18. Selia
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19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

BASHKIM SELMANI

               Nga:  05/02/2015            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e 
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Dokumenti i autorizimit
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent

Regjistrimi Fillestar: CN-513843-10-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:30/01/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8AF02A2E-D3C5-4CDD-B763-249FB206B320
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=625173B6-7738-4BBD-9CF9-47850F16FEA9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=625173B6-7738-4BBD-9CF9-47850F16FEA9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20B7C2E9-619E-4094-8303-631D8DE65C83
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20B7C2E9-619E-4094-8303-631D8DE65C83
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26E51E0C-2F97-450C-AD24-8E9B32425A89
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6798947A-C691-4A0F-9FBD-CD0AEAC20DBB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6798947A-C691-4A0F-9FBD-CD0AEAC20DBB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31A4719A-9D55-45FC-B6ED-D7714211FF1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31A4719A-9D55-45FC-B6ED-D7714211FF1B

