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)
2. Data e Regjistrimit

L82112046B
12/09/2018

3. Emri i Subjektit

FLEX BUSINESS SOLUTIONS

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

06/09/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 06/09/2018
Tirane Kashar MEZEZ Lagjja Fushe Mezez, Rruga
Industriale Dytesore midis Volkswagen dhe tregut Agro
Tregtar, Autostrada Tirane-Durres, km 1, qendra Pajtoni
Bussines Center, kati 4.

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

100.000,00
2,00
Ofrimin e sherbimeve te konsulences dhe sherbimeve te tjera
mbeshtetese, kryesisht ne fushen e ndertimit, ekonomise,
inxhinierise, arkitektures, etj. Import/eksport dhe tregeti ne
pergjithesi. Çdo lloj veprimtarie te ligjshme qe konsiderohet
fitimprurese per shoqerine.
Dionis Kola
Nga: 06/09/2018

Deri: 06/09/2023

Administratori ka te drejten te perfaqesoje shoqerine ne
banka per çdo lloj veprimi bankar.
DionisKola
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12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

Natyre:

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
1,00
*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)
12.4 Komente (nëse ka)
13. Ortakët

ValonPilku

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 99.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

Natyre:

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
99,00
*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)
13.4 Komente (nëse ka)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: FLEX BUSINESS SOLUTIONS
E-Mail: info@flex.al
Telefon: 0673982873

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-929081-09-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
31/01/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-086148-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë
31.01.2019 ku është vendosur: Ndryshimi i nenin 11.1 të statutit. (kufizimi i kompetencave
të administratorit).
E-Mail ishte
("")
u be
("info@flex.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Dionis Kola")
,
Kompetenca ishte
("Administratori ka te drejten te perfaqesoje shoqerine
ne banka per çdo lloj veprimi bankar, duke perjashtuar terheqjen mbi 5000 (pese mije)
dollare ose ekuivalentin e saj, dhe transferta shume duke perjashtuar mbi 25.000
(njezete e pese mije) dollare ose ekuivalentin e saj.")
u be
("Administratori ka te drejten te perfaqesoje shoqerine ne banka per çdo lloj veprimi
bankar.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
23/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-187243-05-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
01.Pasqyra e Pozicionit Financiar.xlsx
04.Vendimi per miratimin e Pasqyrave Financiare 2018.pdf
03.Shenimet Shpjeguese 2018.pdf
02.Pasqyra e Performances.xlsx

21/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-201916-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
29.04.2019, ku eshte vendosur: Ndryshimi i objektit te veprimtarise
Objekti ishte
("Zyre konsulence, zyre sherbimi, ne fushen e ndertimit, ekonomise,
inxhinierise, arkitektures, etj, vetem jashte shtetit ne Sh.B.A.")
u be
("Ofrimin
e sherbimeve te konsulences dhe sherbimeve te tjera mbeshtetese, kryesisht ne fushen
e ndertimit, ekonomise, inxhinierise, arkitektures, etj. Import/eksport dhe tregeti ne
pergjithesi. Çdo lloj veprimtarie te ligjshme qe konsiderohet fitimprurese per
shoqerine.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Vulosur elektronikisht nga
Qendra Kombëtare e Biznesit
Date:2022/08/05 15:01:57 +02:00
L82112046B2022080515012480
3006
Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e Biznesit)

