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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) L61322037I

2. Data e Regjistrimit 22/01/2016
3. Emri i Subjektit TIRANA TATTOO SUPPLY
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/01/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/01/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga e 
Dibres, Pallati Ani shpk, Kati i pare, Dyqani Nr. 3 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Tregtimi me pakice dhe shumice, duke perfshire te gjitha 

aktivitetet e importit, eksportit, aktivitet ndermjetesimi per 
gamen e materialeve Tattoo. Kryerjen e cdo sherbimi te 
nevojshem per Tattoo. Per me teper shoqeria mund te 
veproje si agjent/ndermjetes per kryerjen e aktiviteteve te 
mesiperme dhe bazuar ne diskrecionin e saj te vetem mund 
te kontraktoje pale te treta per kryerjen e nje pjese apo te te 
gjitha sherbimeve te mesiperme. Gjithashtu, Shoqeria mund 
te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem 
per realizimin e qellimeve te saj perfshire edhe aktivitetin e 
ofrimit te sherbimeve, tregtimin, importimin dhe eksportimin 
e mallrave. Per te arritur objektin e saj, Shoqeria mund te 
realizoje drejtperdrejte apo ne menyre te terthorte cdo lloj 
pjesemarrje ne shoqeri te tjera shiptare apo te huaja, si edhe 
te hyje ne marredhenie kontraktore, bashkepunimi ose 
ortakerie me persona te trete, private ose publike, vendas ose 
te huaj.
Olti Visha10. Likudatori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/01/2017                Deri: 
11. Ortakët LuigiScuro
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11.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
11.2 Numri i pjesëve 1,00
11.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
12. Ortakët MelsonIsaku

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- 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: TIRANA TATTOO SUPPLY
Telefon: 0689044438  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-514765-01-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

01/02/2017 Numri i ceshtjes: CN-135401-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 05.01.2017 per prishjen e 
shoqerise dhe emerimin e likuidatori Olti Visha. 
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Gentiana Isaku")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:            ("Olti Visha")                      Nga data "05/01/2017

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9E05D56-AAC8-4726-8C61-92B842E2BD37
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=842220E3-CBCB-4869-AD05-FC04D0BC4548
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=94FF929A-39C7-4193-814F-A4E88C26C943
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04/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-487527-09-17
Statusit ishte            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")          u be            ("Çregjistruar")         

Lista e Dokumenteve:
Akti i Likujdimit
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i ortakeve per miratimin e aktiti te likujdimit
Bilanci vjetor

Datë: 06/07/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0DE00A2B-A677-4E6E-94F9-1C4F64175926
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24A65312-78CC-4999-8746-371A320A2769
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CDB4FFF5-F390-4BBF-A204-8DA406ECA03A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D357DB97-7B99-4A71-923E-B8F365202677

