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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) M01313018V

2. Data e Regjistrimit 13/01/2020
3. Emri i Subjektit REPALTA HOLDING
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 10/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr. 7, Bulevardi 
Gjergj Fishta, Godina e Biznesit  Alpas Center,  Zyra nr 9, 
Kati 4. 
1.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Import - Eksport, Ushtrimi i rregullt i konsulences fiskale, 

menaxhimi dhe perpunimi i informacionit administrativ, 
fiskal, taksat dhe sigurimet shoqerore ; kurse trajnimi ne 
ceshtjet ekonomike, teknologji e informacionit, sigurimi dhe 
menaxhimi finanaciar per bizneset; Kompania per qellime te 
realizimit te objektit te veprimtarise se saj do te ndjeke 
aktivitetet ne vijim ; ushtrimin e funksioneve te "kujdestarit" 
te garantuesit, pra me te drejten dhe detyrimin per te 
administruar , menaxhuar ose disponuar pasurineose te 
drejtat te vendosura nen kontrpllin e saj dhe / per te cilat ajo 
u be pronar, sipas kushteve te garancise dhe dispozitave te 
vecanta te vendosura me ligj, te aplikueshme pervec 
aksioneve ose letrave me vlere te korporatave te kompanive 
te huaja " tashme " te administruara nga shoqeria ; punesimin 
e rojes ose kujdestarit te garancise , kudoqe eshte themeluar , 
ushtrimin ne perputhje me dispozitat e garancise te 
themeluar nga dispozitat ligjore ne fuqi dhe te cilat, nuk jane 
garanci qe administrohen dhe menaxhohen nga kompania , te 
ciles i eshte dhene titulli i pronesise. Import - Eksport. 
Ushtrimin te cdo veprimtarie te ligjshme , te lejueshme per 
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formen e shoqerise e cila nuk ndalohet me ligj { sipas nenit 7 
te Ligjit tregtar nr. 9901, dt. 14.04.08}.
Vito Mandola10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/01/2020                Deri: 10/01/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët VitoMandola
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.000.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: REPALTA HOLDING
E-Mail: jonida.drini@gmail.com  
Telefon: 0692243313  
Të Tjera: Kapitali i shoqerise eshte ne euro

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-449095-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 30/03/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8225E5C-6E51-46C8-8CFE-0A13579DFBC7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88AA5697-014C-4885-906E-4D79EE036EE7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A46D131B-380B-4B41-A14C-59F0DA46E6F6

