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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) M26614005Q

2. Data e Regjistrimit 14/04/2022
3. Emri i Subjektit EA Exchange
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 12/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Shkoder Shkoder  SHKODER Lagjja Salo Halili, Rruga Faik 
Konica, godine 8 kateshe, kati I-re, nr pasurie 1/1081 N3, 
zona kadastrale 8591 
2.500.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Zyre kembim valuator. Te bleje dhe te shese valute ne 

kartmonedhe, çeqe udhetaresh,valute nepermjet levizjes se 
fondeve ne llogari. Ushtrim i veprimtarise se agjentit te 
transferimit te parave i subjektit financiar jo-banke. Agjent 
per kryerjen e sherbimeve qe perfshijne por nuk kufizohen 
ne sherbimet e pagesave, pagese faturash, shitje 
tesherbimeve si: rimbushje elektronike etj. Agjent imobilar. 
Ushtrim i veprimtarise te ndermjetesimit ne sigurine si 
agjent. Ushtrim i veprimtarise se agjentit te udhetimeve dhe 
siguracioneve. Ofrim sherbimesh dhe konsulence per 
individe dhe biznese ne fushat e sherbimeve elektronike 
publike ose private. Import eksport te artikujve te ndryshem, 
tregti mallrash e ndryshem industrial . Dhenia me qira e 
makinave,motoreve,minibus,autobus,mjete lundruese etj, si 
dhe te gjitha llojeve te tjera te mjeteve motorike, personave 
te trete. Shitje dhe blerje automjetesh. Kryerje shërbimesh 
postare te llojeve te ndryshme, dergesave postare, nepermjet 
tokes, detit dhe ajrit, ne Shqiperi dhe jashte saj.
Arsela Elbasani10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 12/04/2022                Deri: 12/04/2027
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ArselaElbasani
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 2.500.000,00                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: EA Exchange
E-Mail: eaexchange22@gmail.com  
Telefon: 0694773383  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-893053-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 22/04/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24B13007-0A93-4FF9-84DB-AEC461F573CB

