
1

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) M11525509E

2. Data e Regjistrimit 25/03/2021
3. Emri i Subjektit For Home
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 25/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/03/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja14, Rruga Tirana, prapa ish 
NI Goma, Shkozet 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 4,00
9. Objekti i aktivitetit Import-eksport të produkteve tekstile. Përpunim dhe tregtim 

të artikujve tekstil për shtëpinë. Përpunim të mallrave të të 
tretëve (Fason). Prerjen dhe qepjen e rrobave dhe qepjen e 
biankerisë për shtëpi. Shoqëria mund të kryejë të gjitha 
veprimet e nevojshme për zbatimin e objektit të shoqërisë 
dhe midis të tjerash kompania mund të blejë dhe të marrë 
përsipër, jo për qëllim të vendosjes në treg, qoftë në mënyrë 
të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë, interesa ose aksione në 
kompani të tjera që kanë një qëllim të ngjashëm të lidhur me 
të vetat, të gjitha në përputhje me ligjin. Për të arritur 
qëllimin e saj, kompania mund të kryejë, por jo si një objekt 
mbizotërues dhe jo në lidhje me letrat me vlerë publike, 
veprime mbi pasuritë e luajtshme e paluajtshme dhe jo në 
lidhje me letrat me vlerë publike, veprime me pasuritë e 
paluajtshme dhe transaksione financiare të çdo lloji,duke 
përfshirë lëshimin e garancive reale dhe personale në favor të 
vet ose / dhe palët e treta, nëse është në interes të korporatës, 
si dhe mund të blejë investime të kapitalit neto në shoqëri të 
treta, nëse është në interes të korporatës, si dhe mund të blejë 
investime të kapitalit neto dhe interesa të përbashkëta në 
kompani të tjera, njësi ekonomike ose konsorciume që kanë 
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një qëllim të ngjashëm ose të lidhur me të vetin, pa 
paragjykuar kufijtë dhe/ose ndalesat e ligjit.
Plator Bojaxhi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 25/03/2021                Deri: 25/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratorët mund të veprojnë në mënyrë të pavarur nga 
njëri-tjetri
Cosimo Conti12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 25/03/2021                Deri: 25/03/2026
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratorët mund të veprojnë në mënyrë të pavarur nga 
njëri-tjetri

14. Ortakët PlatorBojaxhi
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

16.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
16.2 Numri i pjesëve 1,00
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

17.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
17.2 Numri i pjesëve 1,00
17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00
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- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
18. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

19. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: For Home
E-Mail: tedimapla@hotmail.com  
Telefon: 0696474799  

20. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-678255-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 28/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA007CC5-9CC3-4710-A7EA-8AE34A43CD6B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11A69ABC-8B4D-47A3-93A1-BEEF93BB0F2F

