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

M01309018B
09/01/2020

3. Emri i Subjektit

MC GLOBAL CONSULTING

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/01/2020

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga Nikolla Tupe nr. 2/3/6

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100,00

9. Objekti i aktivitetit

1,00
Te ofroje sherbime e konsulence, studime tregu, promovim
per iniciativat e aktiviteteve tregtare, industrial.Ofron
sherbime per drejtimin,nxitjen dhe zhvillimin e
biznesit.Ofron sherbime administrative, teknike, komerciale
dhe financiare.Ofron sherbime per te" optimizuar
menaxhimin e kompanive, organizatave, shoqatave dhe
kooperatave, nepermjet konsulences per organizimin,
ristrukturimin,
kontabilitetit,
planifikimit
financiar,
kontrollin e kostos, sasine dhe cilesine e prodhimit,
koordinim teknike logjistik, tregtar, financiar, analiza e
riskut te biznesit (menaxhimi l riskut).Konsulence per
financat e korporatave dhe mbeshtetje ne zgjedhjet
strategjike te financimit dhe ristrukturimit.Konsulence per
transaksionet e financave te korporatave.Konsulence per
blerjen, shitjet dhe vleresimet e kompanive.Studime te
fizibilitetit, percaktimin e kerkesave financiare dhe
identifikimin e instrumente mbrojtes, analiza e kthimit
ekonomik, analiza e vleresimit te aseteve, patentat dhe
market.Studime të fizibilitetit, përcaktimin e kërkesave
financiare dhe identifikimin e instrumente mbrojtës, analiza
e kthimit ekonomik, analiza e vleresimit te aseteve, patentat
dhe markat tregtare, prokurimi, konsolidimin, transferin e
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

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

12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

biznesit know-how, promovimi i sipërmarrjeve të
përbashkëta.Konsulence për individët, profesionistët dhe
kompanitë në krijimin dhe menaxhimin e portofolit të letrave
me vlerë financiare.Tërheqjen e kapitalit privat për të
ndërtuar investimet ne interesin publik.Konsulence per
fiskalitetin, shërbime kontabiliteti, përgatitjen e raporteve
dhe deklarimet tatimore.Konsulence per krijimin dhe
zhvillimin ekonomik dhe financiar te shoqërive
tregtare;Ndërmjetësim,
pajtim,
mbështetje
dhe
negocim.Organizimi, takime, koordinim te seminareve,
simpoziumeve, zhvillim i kurseve te studimit, trajnimit të
stafit.Pergatitja e manualeve, buletineve të ndryshme,
periodike dhe jo periodike, në fushën e shërbimeve
profesionale.Studim, hulumtim, imple.mentim i teknologjisë
per impiante industriale, fabrikave dhe njësitë e prodhimit, si
në Shqipëri dhe jashtë vendit.Kompania do të marrë dhe të
pranojë agjencitë dhe përfaqësuesit, duke përfshirë edhe
kompanitë e huaja, në shërbime dhe produkte të
përpunuara.Kompania mund të kete pjesëmarrje dhe interesa
në kompani të tjera që kanë qëllime të ngjashme ,analoge ose
te ndryshme me te.Kompania mund të kryejë të gjitha
aktivitetet komerciale, industriale, financiare, per letra me
vlerë dhe pasuri të patundshme, të nevojshme për zbatimin
dhe zhvillimin e korporatave.Kompania mund të marrin
pjesë direkt ose indirekt, tenderat, kontratat, ofertat në
sektorët publik dhe privat, në lidhje me ofrimin e shërbimeve
të përshkruara ne kete objekt.Për të kryer aktivitetet
kompania do të mbështetet në përkrahjen e profesionistëve të
regjistruar në listat e profesionale, në përputhje me dispozitat
ligjore.
CARLO CITTATI
Nga: 08/01/2020

Deri: 08/01/2025

Adminstratori i shoqerise eshte Z. Carlo Cittati do te merret
dhe do kete ne kompetencat e tij vetem transaksionet dhe
veprimet bankare. Per cdo projekt qe do realizohet ne
shoqerine MC Global Consulting, do te pergjigjet
administratori Carlo Cittati, i cili do te siguroje te gjithe
dokumentacionet, relacionet e nevojshme dhe te gjitha
detajet duke qene se projektet ndiqen nga vete personi.
Henri Xhaja
Nga: 17/04/2020

Deri: 17/04/2025

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
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13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët

Ka te drejte te hape llogari bankare dhe te kryeje te gjitha
veprimet me to. Çdo veprim do te shoqerohet me te gjitha
dokumentat perkatese te siguruara nga Z. Carlo Cittati
CARLOCITTATI

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 100,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

E-Mail: klevisarama@yahoo.com
Telefon: 0693818761

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-447475-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
26/03/2020

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-483207-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 23.03.2020 per shtimin e
kompetencave te administratorit Klevisa Rama.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Klevisa Rama")
,
Competence ishte
("")
u be
("Per te hapur llogari bankare te
shoqerise ne banka te ndryshme te nivelit te dyte dhe si kryerjen e transaksioneve te
ndryshme bankare")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

22/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-487988-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 17.04.2020, ku eshte vendosur:
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Miratimi i largimit te Klevisa Rama nga detyra e administratorit dhe emerimin e Henri
Xhaja.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Henri Xhaja")
Nga data "17/04/2020
Ne daten "17/04/2025
eshte larguar administratori:
("Klevisa Rama")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("CARLO CITTATI")
, Competence ishte
("Adminstratori i shoqerise eshte Z. Carlo Cittati do te
merret dhe do kete ne kompetencat e tij vetem transaksionet dhe veprimet bankare. ")
u be
("Adminstratori i shoqerise eshte Z. Carlo Cittati do te merret dhe do kete
ne kompetencat e tij vetem transaksionet dhe veprimet bankare. Per cdo projekt qe do
realizohet ne shoqerine MC Global Consulting, do te pergjigjet administratori Carlo
Cittati, i cili do te siguroje te gjithe dokumentacionet, relacionet e nevojshme dhe te
gjitha detajet duke qene se projektet ndiqen nga vete personi.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

Datë: 29/03/2022

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