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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) M02323010J

2. Data e Regjistrimit 23/11/2020
3. Emri i Subjektit OneFor Albania
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 02/11/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 02/11/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Ismail Qemali", Godina 29, 
hyrja 1, Kati 3-te 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave. 

Emetimin   dhe   administrimin   e   te   gjitha instrumenteve 
te pageses perfshire emetimin e parase elektronike. 
Publikimi i softuereve te tjere. Aktivitetet e telekomunikimit 
kabllor. Aktivitete te telekomunikimit pa tela (wireless). 
Aktivitetet e telekomunikimit satelitor. 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. Aktiviteti i bankes qendrore. 
Ndermjetesimet e tjera monetare. Aktivitetet e kompanive 
"holding".Trustet, fondet dhe subjektet e ngjashme 
financiare. Aktivitetet e tjera te kredise. Aktivitetet e tjera 
sherbyese financiare, pervec fondit te sigurimit dhe atij 
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pensional p.k.t. Aktivitet   e   tjera   ndihmese   per   
sherbimet financiare, pervec financimit te sigurimit dhe 
fondeve pensionale.
Ilir Aliu10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 02/11/2020                Deri: 02/11/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

OneFor Holding
               Para: 100.000,00                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: OneFor Albania
E-Mail: office@nexia.al  
Telefon: 0694040586  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-621553-11-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 24/11/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A84008B5-BD8B-497A-9195-59676FB8BDCC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C519B69-5388-40D0-B066-8E834C521DA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=73622CDF-9DB0-40EC-8F2E-EB93555B5276
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