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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) M12326014L

2. Data e Regjistrimit 26/11/2021
3. Emri i Subjektit Fintrade
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 24/11/2021
6. Kohëzgjatja Nga: 24/11/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Dervish Hima", Arena 
Center, Seksioni B/C, kati 5. 

5.000.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00

9. Objekti i aktivitetit Import-eksport i produkteve industriale. Tregtimi me 
shumice dhe pakice i materialeve inerte, lendeve djegese. 
Tregtimi dhe grumbullimi i skrapit. Projektim dhe menaxhim 
te vendgrumbullimeve te plehrave. Huadheniete makinerive. 
Sherbime nderhyrese higjeno-sanitare (dezinfektim, 
deratizim, dezinsektim). Sherbime konsulence, 
ndermjetesimi tregtar  dhe menaxhim te marredhenieve me 
klientet. Tregtim me  shumice dhe  pakice i materialeve 
hidraulike, materialeve elektrike, pajisjeve mekanike dhe 
makinerive te ndertimit, produkteve te agrikultures.Tregtim 
me shumice i   materialeve te industrise se naftes dhe gazit.. 
Konsulence inxhinierike. Shitje dhe sherbim pompa per 
nafte. Shitje dhe sherbim pjese kembimi per pompa nafte. 

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit 

Anila Gani
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Nga: 24/11/2021 Deri: 24/11/2024

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

Administratori i shoqerise do te nenshkruaje cdo urdher 
transferte financiare ne emer dhe per llogari te shoqerise 
njekohesisht me Drejtorin e Finances se shoqerise: bankat 
vendase te nivelit te dyte do te ekzekutojne transaksionet 
vetem me paraqitjen e tyre me 2 (dy) firmat e sipercituara.  
FINMAN
Para: 5.000.000,00 Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Fintrade
E-Mail: a.saliaj@finman.al  
Telefon: 0686066189  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-824743-11-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

07/03/2022 Numri i ceshtjes: CN-873443-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.15.02.2022, ku vendosi : 
Zmadhimin e kapitalit të shoqërisë me kontribut nga ortaku vetëm. 
Vlera e kapitalit ishte            "1.000.000,00"          u be            "5.000.000,00"         
Vlera e aksionit ishte            "1.000.000,00"          u be            "5.000.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("FINMAN")                    , Kontributi në para ishte                      

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=091D1EA5-48B4-49F8-A038-4EFFDADB53F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C02084E2-A81E-49F2-8E18-50E020377AE8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EF8AE8E-EAD2-4109-962C-C743144EC14B


Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë 
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e  Biznesit) 
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