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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) M02019023L

2. Data e Regjistrimit 19/08/2020
3. Emri i Subjektit FUTURE CEMENT
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/08/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 10/08/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Bulevardi Dëshmorët e Kombit, 
Kullat Binjake, Kulla 1. Kati V. 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Objekti i Veprimtarise se Shoqerise do te jete, por duke mos 

u kufizuar ne te: - Te kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen 
e prodhimit te perpunimit dhe te shfrytezimit te materialeve 
te ndertimit si: cimento, gelqere, tulla, si dhe cdo lloj 
materiali tjeter qe perdoret ne kete sektor. - Te kryeje 
ndertime njesish banimi e sherbimi, fabrikash, uzinash, etj. - 
Te ushtroje aktivitete te lidhura me industrine minerare. 
Nxjerrjen dhe perpunimin, duke perfshire edhe perdorimin e 
lendeve plasese dhe eksplozivit ne procesin minerar te 
shfrytezimit dhe te materialeve te ndertimit, etj. - Te kryeje 
aktivitet ne fushen e prodhimit, perpunimit, tregtimit me 
shumice dhe me pakice, importit dhe eksportit, furnizimin, 
shperndarjen dhe shitjen e cdo lloj malli ose materiali. - Te 
prodhoje, te riparoje, te importoje, te shese, te eksportoje, te 
jape me qira dhe ne pergjithesi te beje tregti ose shit-blerje 
ne cdo lloj aksesori artikulli, aparati, uzina makineri, vegla, 
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mallra, prona. te drejta ose aktivitete te cdo pershkrimi, te 
afta per tu perdorur ose trajtuar nga shoqeria ne lidhje me 
secilin nga objektet e saj, apo sipas vleresimit te saj. - 
Gjithashtu, shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter 
plotesues dhe ndihmes qe ka si qellim ofrimin e cdo 
aktiviteti tjeter. ne rast se rezultojne te dobishme dhe/ose te 
nevojshme per permbushjen e objektit kryesor, si dhe cdo 
aktivitet tjeter qe konsiderohet fitimprures dhe ne interes te 
shoqerise pavaresisht fushes se veprimtarise.
Dorian Kalleshi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/08/2020                Deri: 10/08/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët KlodianAllajbeu
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                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: FUTURE CEMENT
E-Mail: doriankalleshi@gmail.com  
Telefon: 0676060060  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-575602-08-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E547D16B-C848-4822-AB3E-46EFA5579DF8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8A454D7F-53AF-4288-9596-BA340E1FFEA2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C8C1BA7-CED6-44D7-A56A-EC5809554B9A
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Datë: 28/08/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


