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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) M21823001C

2. Data e Regjistrimit 23/06/2022
3. Emri i Subjektit Ultra C.E.P
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 28/05/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 28/05/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Kostandin Kristoforidhi, 
Zona kadastrale 2679, Nr. 79/125 
200.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Veprimtari te sherbimit postar ekspres. Kryerja e operacionit 

te transportimit te shpejte te dokumenteve courier, kolive dhe 
pakove, brenda Shqiperise dhe jashte saj, me cdo lloj mjeti 
tokesor, detar dhe ajror dhe kryrje sherbimesh te peraferta. 
Standartizimi dhe paketimi i objekteve te vegjel. Veprimtari 
transporti te cdo natyre dhe me cfaredo mjeti transporti. 
Krijim agjencish automjetesh dhe shoqerish transporti, 
ajrore, detare dhe te tjera te ngjashme me to, dhe dhenia-
marrje me qira dhe shfrytezim te automjeteve dhe anijeve, 
kryerje furnizimesh, zhdoganime mallrash. Perfaqesimi ne 
Shqiperi i shoqerive te huaja dhe shqiptare dhe i 
ndermarrjeve qe kane objekt te njejte apo te perafert dhe 
bashkepunimi me to ne cfaredolloj forme. Organizmi i 
ndermarrjeve tregtare, realizimi i studimeve per celje 
ekspozitash tregtare dhe reklamash ne pergjithesi. 
Shfrytezimi i ndermarrjeve hotelerie, turistike dhe atyre te 
udhetimit ne pergjithesi. Tregtim - riparime te mjeteve 
elektronike, printer smartphone etj, si dhe aksesoret e 
nevojshem. Sherbime zhvillimi Sofware, web si dhe 
aplikacione mobile. Ushtrimi i veprimtarise si agjensi 
doganore, sherbime doganore dhe magazinim doganor. 
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Tranzitim mallrash nga te gjitha pikat kufitare te Shqiperise. 
Importi dhe eksporti i te gjitha llojeve te mallrave dhe 
tregtimi i tyre me shumice e pakice. Shoqeria mund te kryej 
gjithashtu cdo veprim tregtar, biznesi, industrial apo 
financiar me qellim arritjen e objektivave te aktivitetit tregtar 
te shoqerise si dhe cdo veprim dhe transaksion ne lidhje me 
pasuri te luajtshme e te paluajtshme te cilat jane te 
nevojshme ose te pershtatshme per arritjen e objektivave te 
shoqerise. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqeria 
mund te kryeje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, 
rrjedhe apo ka te beje me objektivat e renditura me lart. Per 
te arritur qellimet e mesiperme, Shoqeria mund te ndermarre 
cdo lloj aktiviteti, qe mund te konsiderohet i dobishem apo i 
nevojshem ne menyre qe te arrihet dhe permbushet objekti i 
Shoqerise.
Emilian Sejko10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 28/05/2022                Deri: 27/05/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ArzikoBurnazi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 102.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 51,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët NertilaÇela

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 98.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 49,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: redvinmarku@gmail.com  
Telefon:  0682019055 

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7466F3BA-E177-44D2-A8E4-4D26D53314EB
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Dokumenti i autorizimit
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-931594-06-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 01/07/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=118A8F92-612A-4454-A5A0-78FA956C8E18
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F7FBAFCA-5FA5-4356-84D2-C108072CFBB2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A08F8009-9917-44C0-B391-C16A0521B589

