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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) M21627003J

2. Data e Regjistrimit 27/04/2022
3. Emri i Subjektit SHTEPIA NE KODER
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 20/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Berzhite IBE Rruga Nacionale Tiranë - Elbasan, Ibë, 
zona kadastrale 1978, nr pas 332/357, vol. 4 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Sherbime  te perkujdesit   rezidencial per moshat e treta dhe 

jo vetem. Menaxhim  i pronave  dhe aseteve te personave  
dhe shit-blerje  te pronave (Trading). Mund te marre pjese 
dhe te jete e interesuar  ne shoqeri dhe sipermarrje,  shqiptare  
apo te huaja,  qe kryejne  aktivitete  te njejta, te ngjashme  
apo te lidhura me aktivitetin  e saj ose te subjekteve 
pjesemarrese; Mund te lidhe kontrata  shitblerje,  perdorimi,  
shkembimi,  sipermarrje apo marreveshje  te tjera me 
investitore,  bashke  investitore,  pronare trualli apo 
objektesh,  operatore  dhe administrues  te strukturave 
turistike; Mund te kryeje  te gjithe veprimet  e nevojshme  
ose te dobishme  ose qe kane te bejne, perfshire  por pa u 
kufizuar  ne:  ofrimin e garancive reale dhe/ose personale  
Per detyrimet  e veta dhe te te treteve, veprime me pasuri te 
luajtshme, te paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjeter qe 
ka te beje me objektin  e saj ose qe mundeson  nje perdorim  
me te mire te strukturave  dhe/ose  burimeve  nepermjet 
shoqerive  ose sipermarrjeve  ne te cilat, direkt  apo indirekt, 
Shoqeria ka pjesemarrje  apo kontrollin  e tyre. Shoqeria 
mund te veproje ne Shqiperi  dhe jashte  saj dhe te kryeje çdo 
aktivitet tjeter te lidhur, ndihmes  me qellim te permbushe  
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ose te jete i dobishem  per permbushjen  e objektit  te saj.  

Eltiona Serani10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 20/04/2022                Deri: 20/04/2027

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratori nuk ka te drejte: •Te beje terheqje  prane  
bankave  te nivelit  te dyte, pa miratimin  e ortakeve  te 
shoqerise. •   Te kryeje pagesa ndaj paleve te treta pa marre 
miratimin  nga ortaket e shoqerise. •     Te firmose  
marreveshje  me palet e treta pa marre miratimin  e ortakeve  
te shoqerise. •    Te shese asetet e kompanise   pa marre 
miratimin  e ortakeve te shoqerise 

12. Ortakët EltionaSerani
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 40,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 40,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët EldaBetaj

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 60,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 60,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: SHTEPIA NE KODER
E-Mail: eltionaserani@gmail.com  
Telefon: 0686043184  

16. 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-897099-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C8BBD093-7CD6-4D73-A4C6-9380B6A4E0AF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B7F315A6-341A-4395-B75D-E3B64C4EF3F2
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Datë: 04/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


