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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) M11619037V

2. Data e Regjistrimit 19/04/2021
3. Emri i Subjektit Executive Lease
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rr. Zonja Curre, Pasuria. Nr 
3/1216-N14. Tirane. 
2.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Dhenie me Qira te Automjeteve te tonazheve te 

ndryshme.Shitblerje e Automjeteve te tonazheve te 
ndryshme.Shitblerje e Pasurive te Patundshme.Dhenien e 
ndihmes dhe konsulences per njohjen dhe shfrytezimin e 
ofertave te tregjeve nderkombetare ne funksion te tregut te 
brendshem.Kryerjen e te gjithe operazioneve industriale, 
tregtare, mobiliare dhe imobiliare, brenda limiteve te 
kushteve qe mund te jene te nevojshme per permbushjen e 
qellimit per te cilin eshte krijuar shoqeria.Pjesemarrje ne 
investimet industriale dhe tregtare, si dhe ne aktivitete te 
ndryshme financiare, tregtare e industriale;Pjesemarrja ne 
shoqeri ekzistuese ose qe do te krijohen ne te ardhmen, me 
qellim krijimin e subjekteve ligjore, me qellime te njejta apo 
te ngjashme.Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme, shqiptare 
dhe te huaja, qe kane objekt te njejte apo te perafert me ate te 
kesaj shoqerie.Shoqeria mund te kryeje te gjitha operazionet 
imobiliare, mobiliare, tregtare, industriale, financiare apo 
administrative.Ndermjetesimi (sherbimi i brokerimit) ne 
fushen e sigurimeve dhe risigurimeve, perfshi negociatat deri 
ne nenshkrimin e kontratave te sigurimit dhe risigurimit, ne 
emer dhe per llogari te klienteve te Shoqerise, me nje apo me 
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shume shoqeri sigurimi e risigurimi.Sherbime Brokerimi. Te 
gjitha aktivitetet e lart permendura mund te zhvillohen si ne 
tregun tregtar kombetar edhe ne ate nderkombetar.Per 
realizimin e objektit dhe qellimeve te saj shoqeria mund te 
ndermarre cdo lloj operacioni financiar te konsideruar si te 
pershtatshem prej saj ne funksion te arritjes dhe zhvillimit te 
aktivitetit. Shoqeria mund te vendose garanci, hipotekoje ne 
favor te ndonje banke apo institucioni kreditues. Shoqeria 
mund te zhvilloje keto sherbime si direkt ashtu edhe 
nepermjet konsulenteve apo te treteve       
Edison Hoxha10. 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 BjordisKoçi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 600.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 200.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët EnedMatraku

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.200.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 60,00

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

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: Executive Lease
E-Mail: edisonhoxha9911@gmail.com  
Telefon: 0685499596  
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17. 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-688697-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 10/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9756B38E-8B2A-43ED-A0FC-ACFABF6592C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11BC657D-F713-4B12-A3ED-F5203AB9B14F

