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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) M01329005B

2. Data e Regjistrimit 29/01/2020
3. Emri i Subjektit The Classic Style
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 Njësia Administrative nr.5, Zonë 
kadastrale nr. 8370, nr. pasurie 4/33+2+36, apartament te 
Kompleksi " Halili". 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit 1. - Investiror ne ndertim. Ndertimin, investimin, 

rikonstruksionin e godinave civile, industriale, turistike, 
bujqesore, ujesjellesave e  kanalizime, rrugeve, veprave te 
ndryshme te artit ne fushen e ndertimit etj.,Sherbime ne 
ndertim; Punime duralumini , hekuri e gipsi.etj, 2. - 
Prodhimin  e konfeksioneve tekstile,plastike,lekure, hekuri 
,elektronike me material porositesi ( Fasonist )etj. Ajo mund 
te ushtroje çdo aktivitet industrial tjeter te dobishem te 
favorizimit dhe sigurimit te nje mbarevajtje te rregullt te 
prodhimit dhe mund te kryeje ne pergjithesi te gjitha 
veprimet industriale,tregtare,financiare,transferimin e 
pasurive te paluajtshme te lidhura me aktivitetin e shoqerise. 
3. – Import- eksport e tregetim me shumice dhe pakice te 
mallrave te ndryshem Ushqimore  dhe  Industriale te 
perdorimit te gjere brenda dhe jashte vendit, si Ushqime te 
ndyshme si dhe pije te ndryshme alkoolike dhe jo alkolike, 
pajisje elektroshtepiake, hidrosanitare, materiale ndertimi 
dhe Elektrike , plastike,polimeri,hekur e celik, pigmente e 
bojra te llojrave te ndryshme, infomatike, artikuj mobilerie 
per mobilime zyrash, makina e makineri te renda,autovetura 
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e goma,motocikleta si dhe pjese kembimi te tyre,konfeksione 
tekstile,detergjente te llojeve te ndryshme, parfumeri. 
kancelarie ,varka e motobarka , Artikujve te ndryshem te reja 
dhe te perdorur si rroba,kepuce ,orendi shtepiake,bizhuteri, 
etj,etj.  4. -  Hapjen e agjensive imobiliare per shitblerje dhe 
dhenie me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajteshme 
brenda dhe jashte vendit.  5. - Transport kombetar dhe 
nderkombetar mallrash dhe udhetaresh. 6. - Hapjen e 
agjensie konsulence dhe investime brenda dhe jashte vendit 
si dhe cdo aktivitet tjeter qe nuk kerkon license te posacme. 
7. - Hapje e dhomave frigoriferike per konservimin dhe 
tregtimin e fruta perimeve. 8. - Hoteleri e Agro-turizem .9. -  
Prodhime bujqeosre e blegtarale, Pemtari e vreshrtari, Sera te 
thjeshta apo me ngrohje qendrore. 10.- Ne pergjithesi te 
gjitha aktivitetet industriale, tregtare, financiare, civile , te 
luatshme dhe te paluajtshme qe mund te lidhen direkt ose 
indirekt me objektin e shoqerise ose me objekt te ngjashem 
ose te perafert me te, etj.
Saimir Gjoka10. 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 SaimirGjoka
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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: The Classic Style
E-Mail: theclassicstyle@yahoo.com  
Telefon: 0677174726  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-459663-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47F181A6-2BC3-48F3-AF65-D7337D425549
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 07/04/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


