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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) M11615032H

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

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane  TIRANE Rr.Margarita TUTULANI nr 
Pasurie.5/700, ne Vol.86 Faqe 68, ZK 8270 dhe nr.5/695,ne 
Vol,86 Faqe 63,ZK 8270 dhe nr.5/47+1-2, ne Vol.59 Faqe 
36, ZK 8270 dhe  nr.5/47-N61, ne Vol.59 Faqe 
35,ZK8270,Kati I.Tirane 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Marrjen e te drejtes se perfaqesimit nga shoqeri qe veprojne 

jashte ose brenda territorit te Republikes se Shqiperise per 
territorin e Republikes se Shqiperise. Investimin ne fusha te 
ndryshme si, brokerimi, marketing online, promovim 
turizmi, sherbimet ne reklama ne lidhje me promovimin e 
shitjeve, eventeve, pergatitjen, prodhimin, realizimin dhe 
mirembajtjen e faqeve te internetit dhe faqeve sociale si dhe 
realizimin e fushatave reklamuese online. Zhvillim e 
software-ave per web, desktop, mobile etj., duke perfshire 
proceset e analizes, dizenjimit si dhe telemarketing ne fushen 
e sigurimit te jetes ose sendeve, energjia, shendetesia, 
hoteleria e turizmi ne pergjithesi. Objekt i kesaj shoqerie do 
te jete cdo lloj aktivitet qe nuk bie ndesh legjislacionin ne 
fuqi ne territorin e Republikes se Shqiperise. 
Gëzim Cenaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/04/2021                Deri: 15/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët GëzimCenaj

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: Marketing Maximus
E-Mail: gezimcenaj92@gmail.com  
Telefon: 0672088341  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-687399-04-21

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=EAA4D5A7-D147-4061-AA28-1333F0D7743D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D0505C7-D8A8-45CB-B035-F550AF3950AA

