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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) M11510026E

2. Data e Regjistrimit 10/03/2021
3. Emri i Subjektit Softbalcani
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/03/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE "Mine Peza", Hyrja Apartamenti 
N/3, Zona Kadastrale 8350, Pasuria Nr.4/6-N/3. 
12.400,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Zhvillim  software, perpunim te dhenash dhe sherbimet 

perkatese, Projektimin, realizimin ose instalimin, dhe/ose 
mirembajtjen e programeve kompjuterike. Duke perfshire, 
por pa kufizuar: programe operative dhe/ose aplikative per 
desktop, web, dhe/ose mobile; dhe/ose sisteme "embedded". 
Projektimin, realizimin, dhe mirembajtjen e sistemeve 
dhe/ose aparaturave informatike, te telekomunikacionit, 
dhe/ose dixhitale. Projektimin, realizimin, dhe/ose 
mirembajtjen e sistemeve te sigurise informatike, 
telekomunikacionit, dhe/ose mbikqyrjes. Projektimin, 
realizimin, dhe/ose mirembajtjen/menaxhimin, e regjistrave 
(baza te dhenash). Pervetesim dhe trajtim te dhenash. Duke 
perfshire, por pa kufizuar: realizimin dhe/ose tregtimin e te 
dhenave; dhe/ose ngritjen dhe menaxhimin e call 
center(ave). Tregtimin e produkteve software dhe hardware. 
Duke perfshire, por pa kufizuar, per: sistemet informatike; 
sistemet e telekomunikacionit; dhe/ose sistemet dhe/ose 
aparaturave dixhitale. Sherbim teknik dhe mbeshtetje per 
software dhe hardware. Sherbim telekomunikacioni. Duke 
perfshire, por pa kufizuar, sherbim: interneti, hostimi, mail 
server, dhe/ose regjistrim domaini. Sherbim marketingu. 
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Duke perfshire, por pa kufizuar: projektim, realizim, dhe/ose 
menaxhim fushatash online dhe/ose offline; Sherbim 
keshillimi (konsulence). Duke perfshire, por pa kufizuar, 
keshillim per: teknologjine e informacionit dhe/ose 
telekomunikacionit; dhe/ose marketing online dhe/ose 
offline. Trajnim per software dhe hardware. Duke perfshire, 
por pa kufizuar, per: perdorimin e programeve dhe 
teknologjive informatike; perdorimin e teknologjive te 
telekomunikacionit; dhe/ose perdorimin e sistemeve dhe/ose 
aparaturave dixhitale. Veprimtari import dhe/ose export per 
te gjithe, disa, nje, ose asnje nga produktet dhe/ose sherbimet 
ne objektin e shoqerise.
Antonino Barcella10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 09/03/2021                Deri: 09/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AlviseFontana
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 12.400,00                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: Softbalcani
E-Mail: info@softbalcani.eu  
Telefon: 0699693393  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-670289-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=067CAA19-B2D3-44EC-BDBA-04049E9CA2D8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=811E5100-D7C8-48D4-8BC6-336DF68F0C6C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E903B97-41EF-44A3-9D2E-EB3E7DD21A40
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Datë: 15/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


