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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) M26627201P

2. Data e Regjistrimit 27/04/2022
3. Emri i Subjektit ASD AUTOTRANSPORTI
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 20/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/04/202220/04/2032

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore Orikum  ORIKUM Lagjja e Siperme,Rruga Hodo 
Zeqiri Nr.12 godina nr.6, kati 1, Dukati i Ri 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Riparime te koshave te mbeturinave te 

qytetit,mirembajtje,larje,lyerje,drejtime te koshave.Aktivitete 
ne fushen e ndertimit, per zbatime, ndertime shume kateshe 
civile, industriale, turistike, bujqesore duke perfshire 
prodhimin,tregetimin e materialeve te ndertimit, blerje dhe 
shitjesh, tregetim inertesh, makineri germimi, shpime dhe 
nivelime, sherbime ndertimore , import, eksport te materleve, 
kanalizime, ujesjellesa, rruge, prova laboratorike te 
materialeve te ndertimit dhe prodhimeve te betonit e 
betonarmeje, punime karpantierije, metalike,rikostruksion 
godinash civile e ekonomike, veshje fasadash ,shfrytezim te 
lendes drusore pyllezime etj.Transport nderkombetar dhe 
kombetar mallrash per vete dhe per te trete.Prodhim paletash 
druri,bar,kafe,lavazho, sherbim karotreci, gomisteri,sherbime 
mekanike, elekto-aute, lyerje  rimorkiosh dhe demonizim 
makinash,pjese te perdorura makinash,oficine mekanike 
prerje metalesh, kthim dhe saldim metalesh.Eksport - import 
dhe tregtim me shumice dhe pakice te materialeve te 
ndertimit, materiale e pajisje industriale, mekanike, elektrike, 
hidraulike, hidrosanitare, dhe te tjera.    

10. Administratori/ët Nxhiko Kalaj
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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)

12. Ortakët NxhikoKalaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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: ASD AUTOTRANSPORTI
E-Mail: nxhikokalaj11@gmail.com  
Telefon: 0683502184  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-896709-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 04/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=577C08D2-DF4F-4E94-8F5C-0CE74ECC71B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=264E228A-5270-45F5-AED3-ABA9439A5FA8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5297BE84-0BCD-447F-AD38-FCB3F9F44D78

