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)
2. Data e Regjistrimit

M11619048N
19/04/2021

3. Emri i Subjektit

MUSABELLIU CONSTRUCSION

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

19/04/2021

6. Kohëzgjatja

Nga: 19/04/2021
Tirane Tirane TIRANE Lagjja Koder Kamez, Rruga
Balshajve, Pallati nr.7, Kati trete, Njesia Bashkiake nr.11
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

1,00
Ne fushen e ndertimit dhe zhvilimit,germime dheu dhe
trasport dheu si dhe import eksport, tregtim me shumice e
pakice te mallrave fe ndryshme industrial, ushqimore,
makineri e pjese kembimi. pajisje elektrike, elektronike.
hidraulike, lende te para, materiale ndertimi, inerte, produkte
te gateshme dhe gjysem te gateshme, konfeksione,
duralumin, pajisje elektroshtepiake, asistence teknike..
Agjenci publicitare dhe imobilare. Aredime dhe punime te
ndryshem ne ndertimin . Import eksport mallrash , Ndertim
dhe mbrojte rrjetesh kompjuterik dhe jo kompjuterik,
mbrojtje te dhenash ne serva qendrore per shoqerite tregetare
ETJ ,Projektim dhe istalim te sallave te kontrollit elektronik
,istalim te rrjeteve UPS, Ndetim Sistemet elektrik i salles
kontrollit, ndertimi valore i rrjeteve per trasmetim radio,
Ndertimi valore trasmetim pstn .
Dritan Musabelliu
Nga: 19/04/2021

Deri: 19/04/2026

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
1

12. Ortakët

DritanMusabelliu

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

E-Mail: musabelliu.mondi@gmail.com
Telefon: 0682082293

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-688912-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 10/11/2021

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

2

