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

M11509022N
09/03/2021

3. Emri i Subjektit

HONEST

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/03/2021

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/03/2021
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Tish Daija", Kompleksi
Kika 2, Godina 9, Njesia 1, Tirane, Shqiperi.
6.250.000,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

2,00
a.Shitje te produkteve kozmetike; b. Shitje te detergjenteve;
c.Import dhe eksport te produkteve te ndryshme. d.Shitje e
cigareve, duhanit dhe tabacove. e. Shitje e produkteve dhe
mallrave ushqimore dhe industrial. Pavaresisht sa me siper,
Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet te nevojshem apo te
dobishem te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te saj te
veprimtarise.
Ilir Bilibashi
Nga: 05/03/2021

Deri: 05/03/2026

Te gjitha vendimet e Administratoreve duhet te nenshkruhen
nga 2 dy Administratoret ne menyre qe te jene te vleshme
dhe angazhojne shoqerine
Ismail Serana
Nga: 05/03/2021

Deri: 05/03/2026

Te gjitha vendimet e Administratoreve duhet te nenshkruhen
nga 2 dy Administratoret ne menyre qe te jene te vleshme
dhe angazhojne shoqerine
1

14. Ortakët

IlirBilibashi

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 2.500.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët

Natyre:

IsmailSerana

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 3.750.000,00

15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

60,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Rr. Hamdi Pepa, Nr. Pasurie 3/649
ambjent me siperfaqe 185.1 metra katror Tirane Tirane
TIRANE Zona kadastrale 8360, Nr. Pasurie 5/694 dhe
5/695, volumi 31, tek rruga e Barrikadave
E-Mail: miliserana@hotmail.com
Telefon: 0695533841

18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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-668824-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/03/2021

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-675587-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 19.3.2021 per hapje adrese dytesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rr. Hamdi Pepa, Nr. Pasurie 3/649 ambjent me siperfaqe 185.1 metra katror;

"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
2

paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-688292-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë
15.04.2021, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit të shoqërisë.
Objekti ishte
("a.Shitje te produkteve kozmetike; b. shitje te detergjenteve; c.import
dhe eksport te produkteve te ndryshme. Pavaresisht sa me siper, Shoqeria mund te kryeje
cdo aktivitet te nevojshem apo te dobishem te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te
saj te veprimtarise ")
u be
("a.Shitje te produkteve kozmetike; b. Shitje te
detergjenteve; c.Import dhe eksport te produkteve te ndryshme. d.Shitje e cigareve,
duhanit dhe tabacove. e. Shitje e produkteve dhe mallrave ushqimore dhe industrial.
Pavaresisht sa me siper, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet te nevojshem apo te
dobishem te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te saj te veprimtarise. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

07/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-736644-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakëve datë 06.07.2021 për hapje të
një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Zona kadastrale 8360, Nr. Pasurie 5/694 dhe 5/695, volumi 31, tek rruga e
Barrikadave;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 14/10/2021

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