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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) M02311002E

2. Data e Regjistrimit 11/11/2020
3. Emri i Subjektit Aladini Trade Partner
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/11/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/11/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr.11, Rruga e 
Durresit, "Blloku Gintash", Laprake, Ndertese 3 kateshe, 
nr.1, Dyqani nr.11, me nr. Pasurie 10/298-N17, Zone 
Kadastrale 8310 
9.300.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Import-eksport, tregetimi dhe shitja me shumice e pakice e 

nje game te gjere produktesh parfumerie, kozmetike, 
bukurie, tekstile dhe shendeti si dhe produkte te tjera 
dytesore te kesaj kategorie  Shitja me shumice dhe pakice e 
mallrave industrial dhe ushqimore. Tregtimi I artikujve te 
ndryshem. Importi - eksporti shitja me shumice e pakice e 
pajisjeve elektrike, elektronike, lende te para per industrine, 
materiale ndertimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash 
kancelari, pjese kembimi, auto dhe makineri te cdo lloji, 
pajisje teknologjike etj.  Importin, eksportin dhe tregtimin 
me shumice apo pakice te te gjitha llojeve te mjeteve 
motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve te 
transportit te pasagjereve, kamioneve dhe transportiereve te 
tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin me shumice apo 
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pakicë të pjesëve te kembimit, aksesoreve , agregateve per te 
gjitha llojet e mjeteve motorike, duke perfshirë pjeset e 
këmbimit per te gjitha llojet e autoveturave, mjeteve 
motorike per transportin e pasagjereve, kamioneve dhe 
transportiereve te çdo lloji.  Import-eksport i mallrave te 
ndryshme industriale dhe ushqimore, perdorim shtepiak, si 
detergjente, supermarket, tregtim i te gjitha materialeve, 
tregtim mallrash me shumice dhe pakice, tregtim te artikujve 
kancelarie te te gjitha llojeve , paisje elektrike, elektronike, 
kompjuterike te te gjitha llojeve te kesaj fushe.  Tregetimi i 
produkteve online. Transporti dhe lëvrimi i mallrave në 
adresë.  Shperndarja ose distribucioni online. Si dhe çdo 
veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e 
nevojshme dhe e  dobishme per realizimin e qellimit te 
shoqerise dhe qe nuk bie ndesh me legjislacionin Shqiptar ne 
fuqi.
Spiro Naçi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 09/11/2020                Deri: 09/11/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët SpiroNaçi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 9.300.000,00                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: Aladini Trade Partner
E-Mail: spironaci9@gmail.com  
Telefon: 0682061661  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A590C804-008F-4BB7-9050-302E0236607A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78BC6C2A-D122-4C26-9B87-92CDC33116EC
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-613984-11-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 17/11/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A67A9BD8-8423-46FC-886F-B1782FADF56F

