
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) M11615501I

2. Data e Regjistrimit 15/04/2021
3. Emri i Subjektit MZIU KOMPANI
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres  KATUNDI I RI RINIA Sektor Rinia, Rruga Kotica, 
Zona Kadastrale 2574, Nr.Pasurie 55/66 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Import- eksport makineri, mjete bujqësore dhe makineri të 

ndryshme, automjete, si dhe pjesë këmbimi e tregtim me 
shumicë e pakicë të tyre, import-eksport e prodhim materiale 
ndërtimi, si dhe tregtimin e tyre me shumicë e pakicë, 
import-eksport të prodhimeve bujqësore e blegtorale, si dhe 
tregtimin e tyre me shumicë e pakicë. Import-eksport të 
mallrave të ndryshme si dhe tregtimin e tyre me shumicë e 
pakicë. Shërbim riparimi makineri e mjete të ndryshme. 
Konsulencë, shërbim menaxhimi. Ndërtimi, rikonstruksioni 
dhe mirëmbajtja e objekteve civile, turistike, shëndetësore, 
shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, veshje 
fasada, vepra kullimi dhe infrastrukture, shërbime komunale, 
rrugë, ura, punime bonifikimi, etj. Projektimi i objekteve të 
sipërcituara, asistencë, mbikqyrje dhe ekspertizë teknike. 
Nxjerrjen, përpunimin e prodhim të gurit, materialeve inerte 
në përgjithësi. Punime bonifikimi, elektrike, hidraulike. 
Import-eksport të materialeve të ndryshëm. Shërbime 
hotelerie dhe turistike të të gjitha llojeve, bar, restorant, 
marrje dhe dhënie automjetesh me qera, shërbimi me qëllim 
promovimin dhe nxitjen e turizmit, çdo aktivitet tjetër që 
lidhet direkt apo indirekt me aktivitetet e lartpërmendura, 
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shkëmbim apo çdo transaksion tregtar në lidhje me pasuritë e 
luajtshme dhe të paluajtshme. Agjensi imobiliare. Shoqëria 
sipas nevojave të aktivitetit ka të drejtën e ushtrimit të çdo 
aktiviteti të ligjshëm, të lejueshëm për formën e shoqërisë, e 
cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 të Ligjit nr.9901, 
dt.14.04.08). 
Kastriot Kotica10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/04/2021                Deri: 14/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët KastriotKotica
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: MZIU KOMPANI
E-Mail: kkotica@icloud.com  
Telefon: 0676770936  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-687011-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 09/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B29F23A2-8668-4F79-B0A2-06FE9F84C7C8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0430E6B3-C220-4A21-A0A5-3248ECAFE79B

