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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) M21912011D

2. Data e Regjistrimit 12/07/2022
3. Emri i Subjektit ER AL TRANS  EUR
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/07/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/07/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njesia bashkiake nr 4.Rruga 5 Maji 
mbrapa Condor Center zona Kadestrale 8120 rn pasurie 
9/931-G4. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Te ushtroje aktivitetin ne fushen e,shitjes me pakice dhe 

shumice te produkteve ushqimore . – Transport 
nderkombetar dhe kombetar. Te ushtroje aktivitetin ne 
fushen e,shitjes me pakice dhe shumice te produkteve 
ushqimore . -Prodhim dhe tregetim me shumice e pakice te 
artikujve te ndryshem suplementeve farmaceutik vitamina 
etj.si tregtimin e ilaceve mjekesore si paisje mjekesore dhe 
plotesuese gjithashtu industriale,automjete tipe dhe marka te 
ndryshme dhe pjese nderimi te te gjitha llojeve lende 
djegese,karburante,lubrifikante,paisjeve 
ektroshtepiake,artikuj nga perpunimi i lendeve drusore. - 
Ekspozimin e mallrave neper ekspozita te ndryshme sipas 
rasteve te celjeve te ekspozitave. 
Eridon Mejdani10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/07/2022                Deri: 05/07/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët EridonMejdani
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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: ER AL TRANS  EUR
E-Mail: eridonmejdani@outlook.com  
Telefon:  0695781508 

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

Regjistrimi Fillestar: CN-946110-07-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 13/07/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=39E9992A-71FB-44C4-833B-26F94793E639
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDF92709-B5B8-444F-B220-7120725F108A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0819050F-2EC2-45BB-8B1F-8172C69B5959
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E2DC55E-057B-417A-B5F5-848FE2F6C96B

