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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) M14824201B

2. Data e Regjistrimit 24/12/2021
3. Emri i Subjektit COSTA INDUSTRIES
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 21/12/2021
6. Kohëzgjatja Nga: 21/12/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Durres Kruje  KRUJE Rruga Tapiz-Dritas, prane liqenit te 
thate, lagjia Kodraliut, pasuria nr. 114/3, Vol. 9, faqe 133, 
ZK. 3362, godina nr. 7 

10.000.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00

9. Objekti i aktivitetit Industri e prodhimit te këpucëve dhe produkteve prej lekure, 
prodhimi i komponentëve të këpucëve, tregti me shumicë 
dhe pakicë këpucë, administrim tregjesh financiare, tregti 
kompjuteri, pajisje elektronike dhe mekanike për industrinë e 
këpucëve. Ushtrimi i veprimtarisë së fasonerisë në 
bashkëpunim me shoqëri vendase dhe të huaja aktivitet në 
fushën e përpunimit aktiv. Import dhe eksport i produkteve 
dhe aksesorëve për këpucë. Çdo aktivitet tjetër tregtar që 
lidhet në mënyrë dhe drejtëpërdrejtë ose tërthorazi me 
objektin e veprimtarisë dhe që është në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. Shoqeria ushtron veprimtarinë e saj në 
bazë t ëautorizimeve dhe / ose lejeve te lëshuara nga 
institucionet kompetente qeveritare.

10. Administratori/ët RICARDO MIGUEL MOREIRA FELIX DA COSTA
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10.1 Afati i emërimit Nga: 21/12/2021 Deri: 21/12/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

RODIRO - FABRICA DE CALÇADO, S.A
Para: 10.000.000,00 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: COSTA INDUSTRIES
E-Mail: info@shc.al  
Telefon: 0699729072  

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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-836330-12-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

24/01/2022 Numri i ceshtjes: CN-851303-01-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pezullim aktiviteti.
Statusi i subjektit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

08/02/2022 Numri i ceshtjes: CN-858023-02-22

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09A2CB92-054C-4AB1-8243-1BB7308D65D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E0EFC0B-B1A6-4E0A-8147-677A94371796
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9DF258F5-D368-496D-9A4F-C899A5DA3DF4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18466157-24B9-4D6F-9F37-E6C42E38ACA6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1731D983-1B9B-495E-A43D-2B1662A91CD7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=425EA71D-5D9C-4F14-8F8C-DF8F6BD5F691


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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