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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) M03709801C

2. Data e Regjistrimit 09/01/2020
3. Emri i Subjektit eSS & MMe
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore Sarande  SARANDE Lagjja 1, Rruga Butrinti, Shk. 1 , 
K.4, Ap.32, Sarande. 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Ndertim, mirembajtje, kostruksion, rikonstruksion i 

pishinave, tregti e produkteve dhe aksesoreve te pishinave. 
Analize dhe medikamente per mirembajtje e ujit te 
pishinave.
Spartak Seferi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/01/2020                Deri: 05/01/2025

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

Miratimi i kërkesës për dhënie kompetenca të plota 
administratorit të shoqërisë z.Spartak SEFERI të kryej 
veprime financiare në bankat e nivelit të dytë pa limit për 
këtë shoqëri.

12. Ortakët MassimoMuccio
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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13. Ortakët SpartakSeferi
13.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: eSS & MMe
E-Mail: seferispartak@yahoo.com  
Telefon: 0692889282  

16. Statusi: Pezulluar
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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-445849-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

24/01/2020 Numri i ceshtjes: CN-457509-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendiit Nr.1 date 23.01.2020, për dhënie 
kompetenca të plota administratorit të shoqërisë z.Spartak SEFERI të kryej veprime 
financiare në bankat e nivelit të dytë pa limit për këtë shoqëri.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Spartak Seferi")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              ("Miratimi i kërkesës për dhënie 
kompetenca të plota administratorit të shoqërisë z.Spartak SEFERI të kryej veprime 
financiare në bankat e nivelit të dytë pa limit për këtë shoqëri.")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-530751-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakëve të shoqërisë, datë 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FBC2DEB3-8173-4B7E-B787-66F661AE80F4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF7A3EBD-468A-414D-90CB-B8E2D286279B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10418E4E-FE46-4DBD-AC55-C8B6E117DADF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A0583A26-5463-4112-A8DE-24360CB2A765
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A0583A26-5463-4112-A8DE-24360CB2A765
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E4898B2-6D49-43E3-808B-2D6FB58CF26C


3

04.05.2020, në të cilin është vendosur pezullim i aktivitetit pa afat. 
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:

Datë: 29/03/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


