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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) M11601003Q

2. Data e Regjistrimit 01/04/2021
3. Emri i Subjektit AA FUTURE
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 26/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 26/03/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane  Farke FARKE Njesia Administrative Farke, Fshati 
Mullet, ZK.2735, Ndertesa A 33, Rezidenca "Long Hill", 
Pasuria nr.58/83 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Objekt i veprimtarise se shoqerise do te jete kryerja e cdo 

aktiviteti tregtar te lejuar nga ligji dhe/ose pjesemarrja ne cdo 
veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje 
shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e krijuar ne baze te 
legjislacionit shqiptar, sic mund te ndryshohet here pas here 
dhe ne vecanti, por pa u kufizuar ne; Te zoteroje, te 
administroje, te bleje, te shese, te jap me qira, te kembeje dhe 
ne pergjithesi te tregtoje ose te ndermjetesoje ne tregtim e 
cdo pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ose edhe ne 
lidhje me te drejtat mbi keto pasuri. Te kryeje konsulenca, 
keshillime financiare apo menaxhimi ne lidhje me cdo lloj 
pasurie te paluajtshme. Te kryeje cdo biznes, pune ose 
veprimtari qe lidhet me cdo lloj pasurie te luajtshme ose te 
paluajtshme ne pergjithesi. Gjithashtu, shoqeria mund te 
kryeje cdo aktivitet tjeter qe lidhet direkt ose indirekt, qe 
eshte rezultat ose lidhet me objektivin e mesiperm, cdo 
aktivitet tjeter tregtar, financiar, qiraje ose hipoteke, si dhe 
cdo veprimtari me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme qe 
mund te konsiderohet i nevojshem per ushtrimin e 
veprimtarise sipas objektit te shoqerise. Per ushtrim te 
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aktivitetit te shoqerise me gjithe ndryshimet qe mund te kete 
shoqeria mund te hyje me marreveshje partneriteti dhe 
bashkepunimi me pale te trete qofshin ente publike apo 
private, te marre pjese ne procedura te ndryshme konkurrimi 
ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Te gjitha veprimtarite 
do te zhvillohen ne perputhje me ligjin qe rregullon 
ushtrimin e asaj veprimtarie. Shoqeria do te marre te gjitha 
licencat dhe miratimet qe mund te jene te nevojshme per 
zhvillimin e veprimtarive te siperpermendura sipas 
kerkesave te ligjit te fushes.
Manjola Seferi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 26/03/2021                Deri: 26/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ManjolaSeferi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: AA FUTURE
E-Mail: seferi.m@markdist.com  
Telefon: 0692085141  

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=27B9C9E5-2633-4888-A7EC-028E2CD532F3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=952D469A-585D-4072-A909-0C002FA84635
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=634EAC81-38B6-474C-8055-6E2A64EC0FF3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4BFAB83-1FA2-48F9-9983-AE0D94D4FB5B
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Regjistrimi Fillestar: CN-679622-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 01/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


