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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) M11601012P

2. Data e Regjistrimit 01/04/2021
3. Emri i Subjektit FAMETAL
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 31/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 31/03/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Preze PREZE Fushe – Preze ,magazine , 1 katëshe, 
zona kadastrale nr. 1669, me numër pasurie 26/4 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Veprimtari ne fushen e reklamave.Punime dhe sherbime ne 

fushen e reklamave,strukturave dhe konstruksione 
reklamuese.Import-Eksport i makinerive te ndryshme të të 
gjitha llojeve per reklama.Import dhe eksport I strukturave te 
ndriçuara te sinjalistikes rrugore dhe te gjitha llojet e 
reklamave.Prodhimin e të gjitha llojeve te tabelave ndriçuse 
dhe jo ndricuese,tabela me alukobond,punime 
plexiglasi,germa 3D ,reklama ne seri,reklama 
elektronike,printime dhe brandim fasadash të brendshme dhe 
të jashtme,brandim automjetesh,skenografi,stenda dhe artikuj 
promocioni,tabela sinjalistike,etj.Importin e te gjitha lendeve 
te para,materialeve dhe pajisjeve per realizimin e produkteve 
te mesiperme,tregtimin e tyre mrenda vendit si dhe eksportin 
e tyre ne vendet e tjera.Importin e ndricuesve te 
ndryshem,Led dhe jo Led,dhe tregtimin e tyre brenda dhe 
jashte vendit.Sherbime te ndryshme marketing,si 
webdizajn,reklama televizive dhe radiofonike,printime te 
ndryshme,si kartvizita,fletpalosje,banera,organizim aktivitete 
te ndryshme promocionale,etj.Punime per konstruksione te 
ndryshme druri,struktura druri,shtepi druri,konstruksione 
metalike.Punimete ndryshmene fushen e ndertimit,shtrim 
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dysheme me rezine etj.Ne pergjithsi shoqeria mund te kryeje 
çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme te lejuar nga ligji 
per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Emiljana Kullaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 31/03/2021                Deri: 31/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët EmiljanaKullaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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: FAMETAL
E-Mail: emiljana.kullaj@icloud.com  
Telefon: 0693989355  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-680660-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 02/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE577E58-E2A9-48F1-9D73-AB8C785BB41E

