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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) M21628016A

2. Data e Regjistrimit 28/04/2022
3. Emri i Subjektit Helpware Albania
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 Abdyl Frasheri, Ndertesa 8, 
Hyrja 7, Ap. 25, 1019 
12.072,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Sherbimin e nenkontraktimit te sherbimeve  te biznesit.

Oleksandr Tereshchenko10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 27/04/2022                Deri: 27/04/2027

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

Çdo shpenzim  per blerje ose shitje te aseteve jo e miratuar  
ne buxhetin  vjetor  e cila  eshte  me shume  se 20.000   Euro  
(njezet  mije  euro),  ose qe  e  ndare   ne  disa  shuma  
tejkalojne   20.000 (njezet  mije euro) Euro ne nje vit 
fiscal.Marrjen  dhe largimin  nga puna e personelit   kyc 
dhe/ose  cdo punemarresi  tjeter  paga bruto  e te cilit  eshte  
me shume  se 30.000 Euro  (tridhjete mije euro) ne 
vit.Nenshkrimi,    zgjidhja    ose   ndryshimi    i cdo zotimi,  
marreveshjeje   ose  kontrate  me  ane  te nje  transaksioni    
ose   serie  transaksionesh    te lidhura   te  cilat   (i)   
perfshijne    Shoqerine   ne pagimin  ose marrjen  e nje fature  
per te paguar nje  shume  totale  ne tejkalim  te  500.000   
Euro (peseqind   mije  euro),  ose  (ii)  detyrojne Shoqerine  
per nje afat prej tre (3) ose me shume vitesh,    ose   (iii)   do   
te  kishin    nje   fitim   te vleresuar   negativ  nga  dokumenti   
dhe/ose procedura    e  miratimit   te  projektit,   ose  (iv) 
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kerkon  nje  investim  ne asete  fikse  te cilat jane me  shume  
se 25.000  Euro  (njezet  e pese mije euro), ose (v) kushtet  e 
pageses jane  me te  gjata se  60 dite  dhe  pagesa  e tejkalon  
20.000  Euro (njezet  mije euro )

12. Ortakët OleksandrTereshchenko
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 12.072,00                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: Helpware Albania
E-Mail: info@mbconsulting.al  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-900548-04-22

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=7B6C4033-9271-4B37-AFFA-0EA435AD6A27
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D1A5E6B-AE3A-4294-8D01-2906BBFF26C7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FFFDABFC-4A56-47F8-ABCA-403DEBCB7F18
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=893289A8-F9CC-4CA0-A83B-F916304AB2DB

