
1

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) L91331025K

2. Data e Regjistrimit 31/01/2019
3. Emri i Subjektit SIKION
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 30/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 30/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative Nr.7, Rruga e 
Kavajes, Condor Center, Kulla H, Nr.15 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Krijim, zhvillim, zyra ndermjetesimi per pasurite e 

paluajtshme nepermjet nenshkrimit te nje kontrate te veçante 
Franchising, aktivitet ndermjetesimi per pasurite e 
paluajtshme, agjenci immobiliare. Shoqeria mund te kryeje 
te gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri te luajtshme dhe te 
paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te 
dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje 
pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe 
kane objekt te ngjashem apo te perafert me te sajin. 
Gjithashtu, brenda kufijve te percaktuar nga ligji mund te 
leshoje garanci, letra demshperblimi dhe cdo garanci tjeter 
reale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te 
gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve 
publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe 
normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te 
rregullt ekonomike. Shoqeria do te hape dege, filiale te tjera 
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edhe ne shtete te tjera me qellim ushtrimin e aktivitetit 
tregetar.
Mahil Xhelilaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 30/01/2019                Deri: 30/01/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MahilXhelilaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
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: SIKION
E-Mail: mahilxhelilaj@hotmail.com  
Telefon: 0693127297  

15. Statusi: Aktiv
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)
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

Regjistrimi Fillestar: CN-085194-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 25/04/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FAE2F06-7442-4014-93E7-32DBAF0150AA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BB7FF9BB-2E3B-45C3-B0FA-98A568DC5673
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B978F6F1-AC4C-43BB-97A1-C12D735715D3
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