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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) L92511404M

2. Data e Regjistrimit 11/01/2019
3. Emri i Subjektit K.I.A. 2019
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 10/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Patos  PATOS Lagjja e Re, Rruga Eneriko Veizi, 
Banesa Nr. 18 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Import – Eksport automjete te te gjitha llojeve te tonazheve, 

tregtim per automjete dhe dhenie me qera per automjete, 
tregtim per pjese kembimi per automjete. Import – eksport 
dhe tregtim me shumice dhe pakice te materialeve te 
ndertimit, te produkteve elektro shtepiake dhe te makinerive 
industriale, te materialeve per ujesjellesa dhe kanalizimeve, 
te materialeve elektrike, te materialeve hidraulike, te 
metrazheve dhe uniformave te punes dhe te veshmbathjeve, 
te lendeve drusore dhe i aksesoreve per prodhim mobiljesh, 
te pastrimit, te artikujve ushqimore, te kompjuterave, printer, 
skaner, fotokopje, kondicioner dhe materialeve kancelarike. 
Transport udhetaresh dhe mallra te ndryshme brenda dhe 
jashte Shqiperise. Sherbime ne fushen e turizmit, agjensi 
udhetimesh turistike hotelerie – turizem restorante, ndertim 
resort dhe fshatra turistik. Tregtim, riparim pompa, 
ashensore, pajisje per zjarrefikese, gjelberim te ambienteve 
per entet publike dhe private, tregtim goma te ndryshme. 
Rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, lyerje objektesh si 
dhe instalimet e nevojshme per to, vepra kullimi, ujitje 
tokash dhe impjante vaditese. Tregtim me shumice dhe 
pakice te te gjitha produkteve bujqsore. Plera kimik, 
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pesticide te ndryshme, punime te ndryshme ne bujqesi 
mbjellje, korrje, shirje, etj.) Eksport – import, shitje me 
shumice dhe pakice i mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire, 
te kapaciteteve te ndryshme, me ose pa rimorkio, makineri 
pajisje industrial. Eksport – import, shitje me shumice dhe 
pakice e te gjitha llojeve te vajrave, te pjeseve te kembimit, 
te reja dhe te perdorura per automjet te transportit tokesore, 
detar, ajror, desing lulishtesh, furniture fidanesh, mirembajtje 
ambjentesh, elektro shtepiake te te gjitha llojeve. Si dhe te 
ushtroje cdo lloj vemprimtari ekonomike qe nuk vjen ne 
kundershtim me legjistlacionin shqiptar ne fuqi.
Gladuela Çobaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/01/2019                Deri: 10/01/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët GladuelaÇobaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                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: K.I.A. 2019
E-Mail: cobajgladuela@gmail.com  
Telefon: 0695705101  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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-059808-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A320F8B-05B7-4653-A465-6729A16565E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88120A9E-54DB-4504-B1A9-A8E598E984D8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ACD7771B-B638-4C6E-8C88-AB322D9D5D97
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Datë: 08/09/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


