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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) M21627001Q

2. Data e Regjistrimit 27/04/2022
3. Emri i Subjektit MARIO albania COSTRUZIONI
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Dajt DAJT Njesia Bashkiake Nr.3, Rruga Zana 
Floqi, Nr.43. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit  Aktivitet ekonomik ne fushen e  ndertimit, zbatim 

mbikeqyrje, kolaudim, furnizim dhe vendosje, mirembajtje  
te ndertimeve te tjera civile dhe industriale, rikonstruksione  
etj. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet 
tregtare industrial, mbi pasuri te luajtshme apo te 
paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te 
dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe, tregti 
e pergjithshme, import-eksport dhe shperndarje e mallrave 
dhe produkteve te te gjithe llojeve te çdo produkti industrial, 
makinerive dhe pajisjeve, lendeve te para, te teknologjive te 
ndryshme, etj.
Marjus Bregu10. Administratori/ët

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

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MarjusBregu
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
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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: MARIO albania COSTRUZIONI
E-Mail: mod22@yahoo.com  
Telefon: 0692090212  

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)

Regjistrimi Fillestar: CN-896235-04-22

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=0504261B-464D-4D69-B576-49B80596CBEE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=34686893-6D85-4D1A-9FE9-9ECEF0AFE428

