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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) M01405012F

2. Data e Regjistrimit 05/02/2020
3. Emri i Subjektit AL-MAHMOUD
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 13/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 13/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Qemal Stafa, Pallati nr. 17, 
Shkalla 1, Ap.2 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Tregeti te mallrave te ndryshme.Me qellim arritjen e objektit 

te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te 
zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte 
pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo 
te huaja, te aktiviteteve te ndryshme. Pjesemarrja ne shoqeri 
qe per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, 
miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve. 
Lutmir Feza10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 13/01/2020                Deri: 13/01/2021
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret kane te drejte se bashku ose vecmas nga 
njeri tjetri te perfaqesojne shoqerine ne lidhje me te trete
MAHMOUD ABDELWAHAB HASSAN ABDELWAHAB 
IBRAHIM12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 13/01/2020                Deri: 13/01/2021
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret kane te drejte se bashku ose vecmas nga 
njeri tjetri te perfaqesojne shoqerine ne lidhje me te trete

14. Ortakët MAHMOUD ABDELWAHAB HASSAN 
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ABDELWAHABIBRAHIM

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- 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: bestorg.global@gmail.com  
Telefon: 0693079932  

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-452213-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 19/04/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7957924B-3F45-4D9B-8EC3-AA5C8895A079
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DAD549AE-8A22-4BCD-A387-BFC429F911A6

