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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) M11616501N

2. Data e Regjistrimit 16/04/2021
3. Emri i Subjektit ANSA - SERRAMENTI
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Durres  Xhafzotaj XHAFZOTAJ Stacioni Zooteknik 
Xhafzotaj, Rruga nacionale Shijak - Durrës, Zona Kadastrale 
2574, Nr.Pasurie 163/28 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Import- eksport, tregtim të lëndës së parë, profile alumini, 

plastike, aksesorë, dyer, dritare. Prodhim dhe montim i 
dyerve dhe dritareve, alumini, plastike, druri, kangjella. 
Prodhim dhe montim fasadash. Shitje me shumicë e pakicë e 
materialeve të ndërtimit, etj. 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). 
Import - eksport të materialeve të ndryshme të ndërtimit, si 
lëndë drusore, dërrasë, etj.
Alfred Nerjaku10. Administratori/ët

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

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AlfredNerjaku
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
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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: ANSA - SERRAMENTI
E-Mail: nerjakualfred@gmail.com  
Telefon: 0682042690  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-687685-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

23/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-725757-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 21.06.2021 ku është vendosur: 
Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Import- eksport, tregtim të lëndës së parë, profile alumini, plastike, 
aksesorë, dyer, dritare. Prodhim dhe montim i dyerve dhe dritareve, alumini, plastike, 
druri, kangjella. Prodhim dhe montim fasadash. Shitje me shumicë e pakicë e materialeve 
të ndërtimit, etj. 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). ")          u be            ("Import- eksport, 
tregtim të lëndës së parë, profile alumini, plastike, aksesorë, dyer, dritare. Prodhim 
dhe montim i dyerve dhe dritareve, alumini, plastike, druri, kangjella. Prodhim dhe 
montim fasadash. Shitje me shumicë e pakicë e materialeve të ndërtimit, etj. 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). Import - eksport të materialeve të ndryshme të ndërtimit, si 
lëndë drusore, dërrasë, etj.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=53AF6959-730C-4D06-A0A0-4487B766D2EC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6EE1FB7-2037-4FB0-99EA-EA41B47C4981
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4DA755A7-AC04-4F6C-ABDC-5EF201FEC706
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31A47BFC-F407-4954-9EEF-8D37355B980A
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Datë: 09/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


