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

L91507011S
07/03/2019

3. Emri i Subjektit

ALBANIA TREATMENT COMPANY

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

04/03/2019

6. Kohëzgjatja

Nga: 04/03/2019
Tirane Vore MARIKAJ Rruga "Vore Marikaj", KM 1, Vorë,
Tiranë
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

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

2,00
Ndertimi ,operim , i stacionit te transferimit te perkohshem
te mbetjeve te rrezikshme dhe mbetjeve jo te rrezikshme.
Ndertimi i impjantit te perpunimit te mbetjeve te rrezikshme
dhe mbetjeve jo te rrezikshme. Trajtim i mbetjeve te
rrezikshme dhe mbetjeve jo te rrezikshme , asgjesimi
perfundimtar i tyre. Shoqeria do te realizoje, direkt apo
indirekt, cdo lloj aktiviteti lidhur me, si rezultat i, apo qe ka
lidhje me objektin e saj.
Gent Herri
Nga: 04/03/2019

Deri: 04/03/2024

Per çdo transaksion bankar, derdhje, arketim, kryerje
pagesash, terheqje nga logari , hapje / mbyllje llogarie
bankare , veprime per marrje kredie veprime per depozitim
dhe terheqie çeku si dhe çdo veprim tjeter bankar prane të
gjitha Institucioneve Bankare ne Republiken e Shqiperise (
private / publike , vendase e te huaja ) .Çdo veprim apo
transaksion bankar prane te gjitha institucioneve bankare ne
Shqiperi , ne emer ie shoqerise do te kryhet nga ortaket i
shoqerive Salillari shpk dhe Kastrati sha (z. Pellumb
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12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

SALILLARI dhe z. Shefqet Kastrati) te dy se bashku apo
secilit veç e veç ne menyre te pavarur. Ka te drejte te
nenshkruaje kontrata te ndryshme sherbimi, porosie,
furnizime publike private si dhe çdo kontrate tjeter te
nevojshme qe ka per qellim dhe eshte ne funksion te
realizimit te objektit te shoqerise duke mare ne çdo rast per
çdo kontrate miratimin e asamblese se ortakeve.
KASTRATI GROUP
Para: 50.000,00

Natyre:

1,00
50,00

12.4 Komente (nëse ka)
13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

SALILLARI
Para: 50.000,00

Natyre:

1,00
50,00

13.4 Komente (nëse ka)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ALBANIA TREATMENT COMPANY
E-Mail: infoatc24@gmail.com
Telefon: 0684000046

16. Statusi:
Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-122463-03-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
05/06/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-189397-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit , date 08.05.2019 ku eshte vendosur:
Pushim i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 08.05.2019.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
2

Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 11/02/2022

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