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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) M21622512N

2. Data e Regjistrimit 22/04/2022
3. Emri i Subjektit Era Malore
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES 2008, Lagjja nr.13 plazh, Rruga 
Pavaresia, Nd.148, H.7, Ap.2 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Ofrimin e sherbimeve te marketingut, turizmit, organizimeve 

te eventeve. Ndermjetesimi dhe çdo lloj veprimtarie tjeter qe 
lidhet me sherbimet tuistike apo te ngjashme. Prodhimin e 
programeve informatike dhe tregtimin e tyre brenda dhe 
jashte vendit. Aktivitete te konsulences kompjuterike . 
Teknologji te tjera te informacionit dhe aktivitete te 
sherbimit kompjuterik. Design WEB, zhvillimi i logove, 
pergatitja e infografikeve , perpilimi i nje berthame sematike 
per produktet e vendosura ne platformat elektronike te 
tregtimit. Aktiviteti i krijimit te websiteve, indeksimit te tyre, 
aktivitet konsulence marketingut online me fushatat  seo dhe 
rrjete sociale. Import-eksport, shperndarja dhe tregtimi me 
shumice e pakice i te gjithe artikujve , mallrave dhe lendeve 
te para te te gjitha llojeve qe nuk ndalohen nga legjislacioni 
shqiptar dhe ai nderkombetar. Shoqeria ka te drejte te kryeje 
te gjitha aktivitetet e tjera qe nuk jane  te ndaluara nga 
legjislacioni i Shqiperise.
ANASTASIYA SAVILA10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 19/04/2022                Deri: 19/04/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
PAVEL DZIK12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 19/04/2022                Deri: 19/04/2027
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët ANASTASIYASAVILA
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 4.900,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 49,00

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

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.100,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 51,00

- 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: Era Malore
E-Mail: eramalore@gmail.com  
Telefon: +355695593243 +355695593198 

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

Regjistrimi Fillestar: CN-895956-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 03/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D334E6B-4174-44F2-8592-BAB01C9679AE
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