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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) M21820056Q

2. Data e Regjistrimit 20/06/2022
3. Emri i Subjektit CLOVER MOTORS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/06/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/06/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative Nr.7, Rruga 
Naim Frasheri, P.60/2, Ap.13. 
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit  Import-Eksport, tregeti me pakice dhe shumice te 

pjeseve te kembimit, distribucion, Importim dhe tregetim te 
naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre si edhe te vajrave 
lubrifikante, Tregetim te pjeseve te motorsportit, Shit-blerje 
automjetesh, Kryerjen e riparimeve te automjeteve, 
modifikim i automjeteve, pjesemarrje, madje edhe si ortak i 
pakufizuar ne ndermarrje qe kane te njejtin objekt ose objekt 
te ngjashem me shoqerine, si dhe kryerjen e administrimit te 
tyre.  Import eksport i produkteve te mirembajtjes dhe 
kozmetikes se automjeteve.  Import-eksport, shperndarja 
dhe tregëtimi me shumicë e pakicë i të gjithë artikujve, 
mallrave dhe lëndëve të para të të gjitha llojeve që nuk 
ndalohen nga legjislacioni shqiptar dhe ai ndërkombetar.
Kristis Nikaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/06/2022                Deri: 15/06/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët KristisNikaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.000,00                Natyre: 
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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: CLOVER MOTORS
E-Mail: office@clover-motors.com  
Telefon:  0676307883 

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

Regjistrimi Fillestar: CN-928283-06-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 30/06/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=771ED402-70F9-45DC-90C9-91B31EF86F3F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A4E8806-E841-492C-800E-91CDDCEC2916
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76149C87-ACFA-42C9-8D14-DF38F94B25CE

