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)
2. Data e Regjistrimit

M11509017A
09/03/2021

3. Emri i Subjektit

SLSM_21

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

03/03/2021

6. Kohëzgjatja

Nga: 03/03/2021
Tirane Tirane TIRANE Rruga Haxhi Dalliu, Pallati 92, Kati
1, Zyra 2
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

1,00
Ne fushen e kryerjes te ndertimeve si ndertime rrugesh,
ndertime hidraulike, hidroteknike, si ndertime hidrocentrale,
ndertime ujesjellesa, kanalizime, te veprave te kullimit dhe
ujitese, ndertime objektesh civile e ekonomoike,restaurime te
godinave civile e ekonomike, tregetim me shumice e pakice
te mallrave industriale. Import - exportin nga Kina, Europa,
mallra, atlete e kepuce, veshje, artikuj sportive, kostume,
konfeksione tregtimin e mallrave bujqesor, ushqimore e
industrial, tregtimin dhe montimin e impianteve te
kondicionimit, kryerjen e transportit te mallrave, te
materialeve elektrike, elektronike, mallrat e gatshme ose
gjysem te gateshme, kryerjen e sherbimeve^publike per
pastrimin e siperfaqeve urbane, kryerjen e transportit te
mbeturinave inerte, te mbetjeve te ngurta, tregtimin me
shumice e pakice te pjeseve te kembimit per automjete dhe
motomjete, kryerjen e transportit te udhetareve, tregetimin
me shumice te lendeve te para, te mallrave te gatshem dhe te
materialeve, te ndertimit prodhimin dhe tregetimin e lendeve
plastike per ndertim punimeve mbrojtese dhe hidraulike,
kryerjen e veprimtarise se ndertimit te objekteve civile,
industriale e turistike, prodhim i materialeve inerte prej guri,
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rere, gakulli dhe prodhime qeramike, tulle dhe parafabrikate,
prodhim e tregetim te elementeve betonarme, prodhim dhe
tregetim te materialeve te imeta, te gatshme e gjysem te
gatshme. Kryerjen e aktiviteteve tregtare, blerja shitja dhe
administrimi i pasurive te patundshme te cilat jane ne in teres
te shoqerise.Per kryerjen e aktivitetit te shoqerise se
mesiperme, per te cilin do te nevojitet leje perkatese,
shoqeria eshte e detyruar te pajiset paraprakisht me kete leje
nga organet kompetente.
Sokol Niklekaj

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 03/03/2021

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Deri: 03/03/2026

SokolNiklekaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

E-Mail: sokolniklekaj@yahoo.com
Telefon: 0672022205

15. Statusi:
Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-664832-02-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
27/08/2021

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-775275-08-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pezullim aktiviteti.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
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Lista e Dokumenteve:

Datë: 14/10/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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