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

M11510018N
10/03/2021

3. Emri i Subjektit

HOLDING IMOBILIARE

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/03/2021

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/03/2021
Tirane Tirane TIRANE Rruga Shyqyri Berxolli, Rezidenca
Inter-Coast, shkalla B
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

1,00
Agjensi Imobiliare, shitje/blerje pronash, konsulence ne
fushen imobiliare dhe ne fushen e energjise natyrore.
Aktivitet ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme, agjensi
immobiliare. Ndertime te pergjithshme, konsulence ne
sektorin e energjise natyrore dhe pasuri te paluajtshme.
Tregtia ne pergjithesi, sic eshte materiali elektrik me
shumice. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te
marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane
institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne
rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e
veprimtarise se saj te rregullt ekonomik. Per permbushjen e
objektit te saj, Shoqeria mund te: Te zoteroje direkt ose
indirekt pjesemarrje ne shoqeri dhe/ose sipermarrje te tjera,
shqiptare ose te huaja, qe kryejne aktivitete te njejta, te
ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose qe mund te
ndimojne ne realizimin e objektit te Shoqerise; Te themeloje
dege, zyra perfaqesimi dhe ne pergjithesi te kryeje cdo
aktivitet tjeter qe nuk eshte i ndaluar nga ligji. Shitje ,blerje
,dhenie me qera e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme,
dhenie me qera automietesh.
Mario De Nuzzo
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10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Nga: 08/03/2021

Deri: 08/03/2026

MarioDe Nuzzo

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

Emri Tregtar: HOLDING IMOBILIARE
E-Mail: ma.denuzzo@gmail.com
Telefon: +393490885353

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-670231-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 15/10/2021

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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