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

M11510003M
10/03/2021

3. Emri i Subjektit

VANDY VELLUCCI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

18/02/2021

6. Kohëzgjatja

Nga: 18/02/2021
Tirane Paskuqan BABRRU QENDER Babrru, rruga
Demokracia, nd. nr.pasurie 416/86, ZK.1066
100.000,00

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. Ortakët

1,00
Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne
perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Ne menyre
specifike, Shoqeria do te kryeje aktivitet tregtar: Sherbim
Marketing. Shitje online. Import-Eksport te produkteve te
ndryshme. Fasoneri, stilim, prodhim veshjesh , produkte
fasoneri. Punime nenkontraktuale ne fushen e produkteve te
veshjeve.
OSAMA HAMID A ALRIGI
Nga: 08/06/2021

Deri: 08/06/2026

OSAMA HAMID AALRIGI

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)
1

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: VANDY VELLUCCI
E-Mail: alraygiest@gmail.com
Telefon: 0695330673

15. 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-669453-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
10/06/2021

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-717927-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim: Riemerim administratori.
Telefon ishte
("06393068310")
u be
("0695330673")
E-Mail ishte
("imateallakaj@gmail.com")
u be
("alraygiest@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("OSAMA HAMID A ALRIGI")
data "08/06/2021
Ne daten "08/06/2026
eshte larguar administratori:
("Atea Llakaj")

Nga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
17/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-721688-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 16.6.2021 per ndryshim adrese
kryesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Paskuqan;
BABRRU
QENDER;
Babrru, rruga Demokracia, nd. nr.pasurie 416/86, ZK.1066;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Administrative Nr.2, Rruga "Ali Visha", Kompleksi Grand, Nr.5;
"
Lista e Dokumenteve:
2

Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-726977-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit.
Objekti ishte
("Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje
me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Ne menyre specifike, Shoqeria do te kryeje aktivitet
tregtar: Sherbim Marketing. Shitje online. Import-Eksport te produkteve te ndryshme.")
u be
("Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me
legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Ne menyre specifike, Shoqeria do te kryeje aktivitet
tregtar: Sherbim Marketing. Shitje online. Import-Eksport te produkteve te
ndryshme. Fasoneri, stilim, prodhim veshjesh , produkte fasoneri. Punime
nenkontraktuale ne fushen e produkteve te veshjeve.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

Datë: 15/10/2021

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