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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) M21628025V

2. Data e Regjistrimit 28/04/2022
3. Emri i Subjektit MNB CONSULTING
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 27/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 27/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Rruga Bulevardi Bajram 
Curri,Hyrja 1 , Ap 15 , Nr Pas 8/12+1-15, zk 8270, vol85, fq 
60 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit • Investimeve dhe infrastruktures • Tregtim mallrash • 

Minierat dhe mineralet • Sherbime ndermjetesimi dhe 
konsulence Eksport-import dhe tregtim me shumice dhe 
pakice te te gjitha llojeve te materialeve dhe pajisjeve te 
ndertimit, dhe te sigurise te mallrave te ndryshme industriale 
dhe ushqimore dhe mallra te te gjitha llojeve te ligjshme. Te 
ushtroje veprimtarine e ndermjetesimit ose te lidhjes se 
kontratave ndermjet personave fizike ose juridike, shteterore 
dhe private, vendas dhe te huaj. Kompania gjithashtu mund 
te marre pjese ne kompani te tjera qe ndajne nje fusheveprim 
te ngjashem me te sajen. Per realizimin e veprimtarise se saj 
shoqeria do te hape njesi menaxhuese, magazinimi, sherbime 
tregtare, duke bashkepunuar me persona fizike dhe juridike 
vendas dhe te huaj. Shoqeria do te kryeje te gjitha llojet e 
veprimtarive tregtare, me qellim realizimin e aktiviteteve te 
pershkruara me siper. Shoqeria do te kryeje investime per 
prodhimin, grumbullimin, perpunimin, paketimin, 
magazinimin dhe tregtimin e brendshem  dhe nderkombetar, 
do te realizoje transportin e mallrave dhe te udhetareve, do te 
beje investime ne pasuri te paluajtshme, kryesisht per toka 
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dhe ndertesa, si dhe ne mbeshtetje te veprimtarive te tjera, 
etj. 
Serxhio Fejzo10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 27/04/2022                Deri: 27/04/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DARKOVRBANC
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: MNB CONSULTING
E-Mail: dv2505@protonmail.com  
Telefon: +385914629001  

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-900498-04-22

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=478884EA-3FD2-4F0B-8E03-0E2EF00559A9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A984AAE-B58B-4B30-83F9-7321CAD1E660
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F487F483-8AAB-4C3A-9195-D2C572D526DE

