
1

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) M01331009U

2. Data e Regjistrimit 31/01/2020
3. Emri i Subjektit AL HADDAD CONCRETE REPAIRS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 16/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 16/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Migjeni, Pallati 298/216, 
Hyrja 4, Apartamenti 19. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Kryerja e punimeve te forcimit te strukturave mbajtese te 

objekteve shumekateshe riparime i strukturave te Bentonit ne 
ndertesat nje apo shumekateshe; Disenjim strukturor i 
ndertesave nje apo shumkateshe; Kryerje e punimeve te 
brendshme te ndertesave nje apo shumekateshe. Shoqeria, 
per te mire te permbushjes se objektit social te saj 
veprimtraise e saj, mund te ushtroje te gjitha aktivitete e tjera 
tregtare, industriale, financiare, ne fiishen e riparimeve dhe 
meremetimeve te ndertimit te pasurive te paluajtshme, qe 
mund te te nevojshme qse te dobishme per realizimin e 
aktiviteteve te shoqerise, pjesmarrja ne shoqeri te tjera me 
objekt te ngjashem te veprimatrise qe lidhen ose te lidhura 
me te tyre, drejtperdrejt ose terthorazi, si ne Shqiperi dhe 
jashte saj, si dhe te leshojne garanci dhe garancite per te 
trete.
Mohamed Sela Bokary Bagake Abobakrey10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 16/01/2020                Deri: 16/01/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Te dy administratoret e perfaqesojne shoqerine sebashku ne 
mardhenie me te tretet
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Abdelhamid Abdelhamid Ali Elhadad12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit                Nga: 16/01/2020                Deri: 16/01/2025

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

Te dy administratoret e perfaqesojne shoqerine sebashku ne 
mardhenie me te tretet

14. Ortakët Mohamed Sela Bokary BagakeAbobakrey
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët Abdelhamid AbdelhamidAli Elhadad

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: AL HADDAD CONCRETE REPAIRS
E-Mail: asrafibrahim832@gmail.com 
mamadoutangram@yahoo.com 
Telefon: 0674543059  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-459131-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-762220-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci I vitit 2020

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17B0F252-0E14-40D2-8BFD-0285FD73B1AE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7761DF1F-97F9-46E0-89C5-8F4DAF1EA7F4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3583D48-6D59-47EA-8C02-C3CA2D34549C


3

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5552F539-A265-407E-B1A6-935849A588D6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5ABD3471-7C96-42AA-A82D-AF69E88846DB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E07C9998-114B-4B22-A256-C2A59C47FD0C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E51ADC34-07FA-4840-A278-D39B76C930F3

